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REGRESSO 
AOS CLÁSSICOS 
DO ALGARVE 

II
-	 Como correu a reabertura dos restaurantes 

de Vale do Lobo, Quinta do Lago e Vilamoura? 
Fomos ver e, de caminho, passámos 
na Noélia, em Cabanas 
de Tavira. Está (quase) 

--- tudo bem 
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S Tema 

À MESA NO 
TRIÂNGULO 
DOURADO 

Como está a ser o regresso à vida dos 
clássicos do Algarve como o Gigi, o Paixa, o 
2 Passos e a Noélia, e de restaurantes mais 
recentes como o Bovino Steakhouse ou o 
Salmora - Live Kitchen & Bar? Fomos ver. 

Por Markus Almeida 
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SÃO SEIS DA TARDE  de do-
mingo e ninguém arreda pé do 
restaurante 2 Passos, na Praia 
do Ancão, em Almancil, que 
regressou do Estado de Emer-
gência a servir apenas almo-
ços — daqueles ajantarados. É 
apenas o terceiro dia desde a 
reabertura, na sexta-feira (29 
de maio), e o apetite está longe 
de se cingir à comida. 

Há fome de convívio, de pas-
sar horas à mesa, de estar com 
os amigos e de reunir a famí-
lia. Se o vento abafa a conver-
sa na esplanada, lá dentro as 
conversas cruzadas sobre-
põem-se e criam aquilo a que 
se convencionou chamar "al-
guma barulheira". E a cada 
garrafa de vinho branco que 
chega às mesas — e elas conti-
nuam a ser pedidas —, o ruído 
aumenta. 

"Estão todos a falar, está 
tudo alegre. Temos aqui gru-
pos de amigos, cada um no 
seu espaço. Nesta fase são so-
bretudo residentes do Vale do 
Lobo e da Quinta do Lago. 
Aquela mesa ali são ingleses, 
ao lado está o dono dos super-
mercados Apolónia, ali mais 
três famílias de fora que têm 
negócios cá", aponta Joaquim 
Coelho, o dono de 52 anos que 
começou no 2 Passos quando 
tinha 18. Função? Nadador 
salvador! "Grande parte dos 
clientes que estão aqui conhe-
cem-me desde esses tempos. 
Vinham à praia então e agora 
vêm com filhos e netos." 

Há ainda outra razão para a 
hora de almoço ter entrado no 
período de prolongamento e 
descontos, seguido de penáltis: 
por causa das restrições im-
postas pela Covid-19, o "des-
con finamento" da restauração 
está a acontecer com limita-
ções de horário: "Os restau-
rantes vão fechar mais cedo, 
às 23h. Por isso o que vamos 
fazer é ter um horário de al-
moço mais longo e não fazer 
jantar. Este ano não vai haver 
noite no Algarve... As férias 
vão ser diurnas. Não há um a 
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O novo 
2 Passos, 
com esplana-
da, sala e bar 
no deck, foi • 
inaugurado 
em 2015 na 
Praia do An-
cão, Almancil 
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O bar, um concerto, um even-
to... Não há nada." 

Estamos no chamado Triân-
gulo Dourado do Algarve, de-
signação que inclui Vilamoura, 
a Quinta do Lago e o Vale do 
Lobo. Uma zona de donos de 
"casas de milhões" e de "jatos 
privados" que é uma espécie 
de Triângulo das Bermudas do 
hedonismo, com a diferença 
de que reaparecem depois de 
um fim de semana de praia, 
sol, banhos, passeios pela ria 
e boa comida. 

No capítulo gastronómico, o 
Paixa (Vale do Lobo), o Gigi 
(Quinta do Lago) e o 2 Passos 
(na fronteira entre os dois re-
sorts), são três dos nomes for-
tes da região, que tem três es-
trelas Michelin no Gusto e ti-
nha, até 2019, uma no Henri-
que Leis (perdeu-a) e outra no 
São Gabriel (fechou). E a ape-
nas meia hora de carro, em 
Cabanas de Tavira, a cozinhei-
ra e empresária Noélia conti-
nua a justificar a viagem para 
um almoço ou jantar no res-
taurante com o seu nome — a 
melhor altura para reservar 
mesa teria sido ontem, a se-
gunda melhor é hoje. 

Joaquim teve de reduzir a 
capacidade de 140 lugares 
para cerca de 70. O pessoal de 
sala usa máscaras e há dispen-
sadores de álcool-gel à porta. 
Outra das consequências da 
Covid-19 é que este ano o res-
taurante vai continuar aberto 
em dezembro e janeiro para 
tentar compensar os meses de 
confinamento, em que o negó-
cio parou por completo. 

Entre os clientes habituais, os 
residentes nos resort repre-
sentam um nicho. Até porque 
lá fora, a mais de 100 metros 
das dunas, está a ser finalizado 
um estacionamento que vai 
acrescentar 500 lugares, dis-
putados de igual modo por  

No acesso à 
praia do An-

cão, setas in-
dicam o senti-
do em que os 

veraneantes 
devem cami-
nhar manten-

do a distância 

carros de todas as gamas. 
Quando abriu, em 1982, o 2 

Passos ficava em cima das du-
nas, isto é, a dois passos da 
praia. O Plano de Ordenamen-
to da Orla Costeira levou ao 
encerramento desse espaço e 
à inauguração, em 2015, do 
atual. agora a algumas deze-
nas de passos da praia. 

Depois de 38 anos, o que 
continua igual é o arroz à Pas-
sos, receita do fundador, João 
Passos. É um acompanhamen-
to que rivaliza com o peixe e o 
marisco. O arroz é cozido e 
depois salteado num wok com 
passas, bacon, cebola e molho 
de soja. "As vezes dizem-me 
'Então, vou comer um robalo 
com arroz?' Vai e vai adorar". 

Quando abriu, 
em1982, o 2 Pas-
sos estava em 
cima das dunas, 
isto é, a dois pas-
sos da praia. 
O Plano de Orde-
namento da Orla 
Costeira levou 
ao fecho desse 
espaço e à aber-
tura do atual 

Petiscos do 
2 Passos: ris-
sóis de cara-
bineiro, cabe-
ça de santola 
(não está na 
carta) e sal-

mão gravadlax 

É possível que a forma mais 
rápida de ir do 2 Passos até ao 
Gigi seja caminhando em linha 
reta pelo areal. São menos de 
10 minutos. lá a forma mais 
cómoda é pegar no carro, sair 
do Vale do Lobo e entrar na 
Quinta do Lago, com as suas 
rotundas, ciclovias, relvados 
cuidados, pinheiros mansos 
e muitos restaurantes, como 
o Casa Velha (fine d1ningj, o 
The Shack (bar de praia junto 
ao lago), o Bovino Steakhouse 
(restaurante de carne), o Pu-
ro Café (saudável), o Danos 
(gastrobar) e o Casa do Lago 
(mediterrânico). Os primeiros 
a reabrir foram o Danos e o 

• 
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The Shack. Os restantes junta-
ram-se a 29 de maio. 

O GIGI DE SEMPRE 
"Felizmente o Algarve permite 
esplanadas", diz David Madei-
ra. responsável pela área de 
restauração da Quinta do 
Lago. "Por isso todos os res-
taurantes têm trabalhado só 
com esplanada." O que. no 
caso do Bovino Steakhouse, 
significa passar de 500 lugares 
para 80. "Temos aproveitado 
o exterior ao máximo." 

Estacionado o carro, chega o 
momento de se atravessar a 
Ria Formosa pela estreita pon-
te pedonal de madeira que se 
estende por mais de 200 me-
tros até às dunas, em cujas 
costas, virado para a ria, en-
contramos o restaurante Gigi. 

Ao contrário do vizinho, o 
Gigi está hoje no mesmo lugar 
que estava há 36 anos. quando 
Bernardo Reino (isto é. "o" Gi-
gi). lisboeta da Beira Alta. pe-
gou no restaurante que era de  

um amigo. "O André jordan 
[fundador da Quinta do Lago] 
perguntou-lhe se não queria 
ficar com aquilo". recorda a 
mulher. Leonor. "O Gigi res-
pondeu que ficava um ano. 
Passou uma vida... Isto então 
era como hoje: só 10 pessoas. 
muito tranquilo." 

Em pouco tempo, Gigi tor-
nou-se uma figura incontor-
nável do verão algarvio, e o 
seu restaurante — homónimo 
devido a uma alcunha que os 
amigos lhe colaram nos anos 
70 "por ter sempre muitas na-
moradas" — o ponto de encon-
tro de políticos. socialltes, jor-
nalistas, e. no fundo, de todos 
cujas coordenadas estivais es-
tivessem apontadas para 
aquela zona do Algarve. 

"Ríamo-nos imenso com 
essa alcunha, e era mais fácil 
para os estrangeiros." O res-
taurante foi crescendo e 
acompanhando o desenvolvi-
mento do resort: "A Quinta do 
Lago mudou muito nestes 36 
anos", recorda Leonor. "Pri-
meiro havia muitos italianos, a 
seguir vieram os alemães e só 
depois os ingleses." 

O Gigi reabriu a 
19 de maio com 
menos mesas 
disponíveis. 
Se antes se sen-
tavam "110 ou 
120 pessoas," 
como explica 
Bernardo Reino, 
"agora a lotação 
está limitada a 
55 pessoas" 

A reabertura deu-se a 19 de 
maio. com redução de mesas. 
Se antes se sentavam "110 ou 
120 pessoas", agora a lotação 
está limitada a 55. "Tenho a 
teoria de que as máscaras ser-
vem bem para cidades com 16 
milhões de habitantes, mas 
que aqui o afastamento é a 
melhor opção", diz Gigi. "Por 
isso afastamos mesas" — mas 
não as máscaras, personaliza-
das (têm "Gigi" inscrito), que 
todo o pessoal usa. É um pou-

  

co estranho ter de se circular 
com a máscara posta no que é 
basicamente uma varanda 
descoberta, mas regras são 
regras e os empregados não 
hesitam em recordá-las aos 
delinquentes. 

FUGA PARA CABANAS 
A chegada ao Noélia, em Ca-
banas de Tavira, dá-se por 
volta do meio-dia. A esplana-
da com nove mesas dispostas 
em quadrado está vazia. Ainda 
assim, um empregado explica 
ao casal que se queria sentar 
"ali" que não pode, porque a 
mesa ao lado está reservada e 
é preciso manter a distância 
de dois metros. "Temos de fa-
zer um X com a ocupação das 
mesas, como se fosse o jogo 
do galo", explica à SÁBADO. 

Dias depois, o jogo do galo 
terminou, conta Noélia ao 
telefone: "Esteve aqui a GNR 
e pediu-nos para tirarmos 
as mesas para garantir a dis-
tância. Estiveram a visitar os 
cafés todos." O 

1:: 

Arroz de 
espargos e 
carabineiro 
na esplanada 
da Noélia, em 
Cabanas de 
Tavira, com 
vista para a 
ria Formosa 
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 As reservas no 
restaurante 
Noélia eram 
sempre para as 
20h. Agora vai 
passar a haver 
dois turnos: 
19h30 e 21h30 
Mas fiquem des-
cansados: "Não 
vamos expulsar 
ninguém" 

O Das 100 pessoas que o res-
taurante costuma ter sentadas, 
deliciadas com os clássicos 
(exemplo: arroz de espargos 
com carabineiro) ou com as 
inovações (tártaro de ostras 
com framboesas...), este ano 
serão menos de metade. "Vai 
ser complicado", admite. 

Os habituais menus em capa 
de cortiça estão empilhados em 
cima de um aparador. Foram 
substituídas por cartas descar-
táveis, impressas diariamente e 
colocadas em micas de plástico 
para ajudar à limpeza. Também 
o esquema de reservas mudou. 
Se antes, ao jantar, Noélia 
apontava sempre para as 20h. 
agora vai passar a fazer dois 
turnos: 19h30 e 21h30. Mas fi-
quem descansados: "Não va-
mos expulsar ninguém." 

PAIXA E VILAMOURA 
De volta ao Triângulo Dourado 
(30 minutos de carro desde 
Cabanas), dirigimo-nos ao 
Paixa. outro histórico do sota-
vento algarvio. ainda que com 
raízes na serra do Caldeirão. 
onde João Lourenço recupe 

Filetes de 
biqueirão do 

Paixa, no Vale 
do Lobo, ao 
lado de um 

código QR 
que dá aces-
so ao menu  

rou um antigo estabelecimen-
to que fora do avó e abriu a 
Casa Paixanito, em 1992. 
"Toda a gente — de presiden-
tes e ministros à Catherine De-
neuve — passou por lá". garan-
te. Depois de lhe cortar o 
"Casa" e o "nitri', João abriu o 
Paixa, em 2008. 

Visto de fora, um dos restau-
rantes mais requintados do 
Algarve passa despercebido. 
Podia ser uma moradia como 
tantas outras no Vale do Lobo 
— e entre 15 de março e 22 de 

• 

maio, quando reabriu, nada o 
distinguia dos vizinhos. 

"Sempre fui picuinhas com a 
higiene, por isso houve pou-
quíssimo que tivesse de alterar 
no funcionamento do restau-
rante", diz João. "Tirei umas 
cadeiras e pouco mais, porque 
a casa nunca foi de atulhar. 
Sempre usámos álcool-gel na 
cozinha e todos os dias limpa-
mos os copos e talheres com 
álcool. ¡á fazíamos isso tudo." 

Quem entra é recebido com 
dispensadores de álcool-gel, 
autocolantes de sensibilização 
e até uma caixa com máscaras 
cirúrgicas. na eventualidade 
de o cliente se ter esquecido 
da sua. O Paixa continua a 
abrir ao almoço e ao Jantar. A 
diferença é que agora fecha ao 
domingo. Depois há, claro, a 
questão das 23h. "Há quem 
pense que a essa hora tenho 
de correr com os clientes. Não. 
a minha licença está válida até 
às 2h. O que eu não posso 
fazer é deixar entrar pessoas 
depois das 23h." No sábado 
anterior. os últimos clientes 
saíram às Oh45, revela. 

Atitude diferente perante o 
recolher obrigatório é assumi-
da pelo Salmora — Live Ki-
tchen & Bar. em Vilamoura. 

Na Quinta do 
Lago, percorri- 1.4. 

da a ponte 
pedonal so-

bre a Ria For-
mosa, depois 

de passar - 
pelo Gigi che-

ga-se aqui: 
à geralmente -. 

ventosa 
praia do Gigi 

' 
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ONDE COMER BEM 
NO SOTAVENTO 

111 

"Vou fechar portas a partir das 
23h e pedir ao staff para fe-
char as caixas a partir das 
22h", diz Luís Caliço. gerente 
do restaurante que tem Ma-
nuel Perestrelo (Qura. em Lis-
boa) como chef executivo. 

"Há quem pense 
que tenho de 
correr com os 
clientes às 23h. 
Não, o que eu 
não posso fazer 
é deixar entrar 
pessoas depois 
das 23h", diz 
João Lourenço, 
do Paixa 

4 

Bernardo Rei-
no, mais co-
nhecido como 
Gigi, enverga 
a máscara 
personalizada 
que todo o 
staff usa. 
Ao lado, uma 
salada de 
grão-de-bico 

Luís conta como perdeu 
quatro a seis lugares no inte-
rior mas que o prejuízo foi 
maior na esplanada. onde pas-
sou de 120 para 80 lugares. 

Reagindo ao confinamento. 
o Salmora começou a ter 
rakeaway. Já o desconfina-
mento mantém o takeaway e 
acrescenta a novidade: abrir 
também aos almoços. 

"Estamos de portas abertas e 
preparados". diz. "Situo mes-
mo que o Algarve está prepa-
rado. Não é algo que um al-
garvio diga muitas vezes, mas 
desta vez é com convicção: 
Estamos preparados para 
o verão." O 

EMO 
O restaurante de fine di-
ning do hotel Anantara 
Vilamoura Algarve Re-
sort, chefiado por Bruno 
Viegas e que se destaca 
pelo repertório de 350 
referências vínicas 
reabre ao público a 2 de 
julho. 
Anantara Vilamoura Algarve 
Resort • 289 317 000 
• 19h-22h (3.° a sáb.) 

GUSTO BY HEINZ BECK 
O hotel em que se insere, 
o Conrad Algarve, rea-
briu a 5 de junho; já o 
restaurante com três es-
trelas Michelin chefiado 
por Heinz Beck só reabre 
a 7 de julho, mas já está 
a aceitar reservas. 
Estr. da Quinta do Lago. 
Almancil • 289 350 700 
• 18h-22h (4.° a dom.) 

TIA RIA 
Comida serrana em Bar-
ranco do Velho, no sopé 
da serra do Caldeirão 
(Loulé) é o que vai encon-
trar na Tia Bia. O cabrito, 
as bochechas de porco 
preto e as migas de baca-
lhau voltaram a 21. 
N124, Barranco Velho, Loulé • 
289 846 425.12h-15h e )9h-
-21(2a só almoços) 

CHECK IN 
Depois de fechar o São 
Gabriel, onde conquista-
ra a estrela Michelin, o 
chef Leonel Pereira abriu 
em Faro "uma coisa mais 
descontraída, um spof  

moderno, divertido, 
também com degusta-
ções, mas preço médio 
entre €40 e €60", diz por 
telefone. O Check In 
abriu a 12 de fevereiro, 
fechou a 12 de março 
e reabriu a 21 de maio 
"sem aspirações 
a estrelas". 
Av. da República, 40, Faro 
• 289 824178. (3.a a dom.) 

VISTAS MONTE REI 
Embora os campos de 
golfe nunca tenham pa-
rado, o Monte Rei Golf & 
Country Club só volta a 
receber hóspedes a 1 de 
julho. O Vistas, que sob 
a alçada do chef Rui Sil-
vestre conquistou a es-
trela Michelin em no-
vembro - e que passou o 
período de confinamen-
to a distribuir refeições 
em voluntariado no Hos-
pital de Faro -, esse só 
reabre a 20 de julho. 
Sítio do Pocinho, Sesmarias. 
V. N. de Cacela • 281 950 950 
• 19h-21h30 (3.° a sáb.) 

BOVINO STEAKHOUSE 
Entre os restaurantes da 
Quinta do Lago há um 
que se destaca pela arte 
de manejar carne matu-
rada (a maturação é feita 
no local) em cima de 
uma grelha. O Bovino 
Steakhouse reabriu a 29 
de maio apenas com os 
lugares de esplanada. 
Rotunda 6. Quinta do Lago, 
Almancil • 289 007 863 
• 19h-22h30 (não fecha) 
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Vasco de Mello 
Lidera desde 2004 o Grupo 
José de Mello (quadro com 

o pai). A família-empresa rege-se 
por um protocolo secreto, 
que foi revisto já este ano 

MARCELO REBELO DE SOUSA  O PRESIDENTE NÃO 
TEM POUPANÇAS, CASA OU CARRO. GASTA TUDO 

rmP 

SÁBAD 
GRATIS L° VOLUME 7R UMP, POR NUNO ROGEIRO 

COLEÇÃO DEMOCRACIAS OU DITADURAS 

9129 

INVESTIGAÇÃO 

O CLÃ MAIS 
PODEROSO DOS 

São 12 irmãos e um total de 132 pessoas 
História do império, de guerras internas, dívidas 
e os bastidores do negócio do século com a Brisa 

%Ma •.  

34  >4*/12killiW.1134/.1>k»)  

DOENÇA ESTRANHA A VIDA DE DAVID, 
O MIÚDO DE11 ANOS QUE CHEIRA A PEIXE 

Página 8



A9 Parque oceanográfico Zoomarine no Algarve reabre na quarta-feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/06/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9a395aba

 
Albufeira, Faro, 09 jun 2020 (Lusa) - O parque oceanográfico Zoomarine Algarve vai reabrir ao público
na quarta-feira, mas com lotação máxima e obrigatoriedade de marcação prévia da visita, após um
encerramento de quase três meses na sequência da pandemia de covid-19.
 
Em comunicado, fonte do parque adianta que as novas normas de acesso incluem a obrigatoriedade
da compra antecipada de ingressos e o 'check-in online' prévio, para garantir que não é ultrapassada a
lotação máxima imposta de 3.000 pessoas.
 
Dotado de uma área com mais de 26 hectares e onde a maioria dos espaços são amplos e ao ar livre,
a redução da capacidade do parque permite garantir que visitantes e colaboradores mantenham a
distância mínima obrigatória.
 
"Ao adquirir as entradas no site oficial do Zoomarine ou ao registar o bilhete de entrada efetuando o
'check-in', os visitantes garantem a vaga para a data que pretendem visitar, da mesma forma o
Zoomarine garante que a lotação não ultrapassa um terço da sua capacidade", lê-se no comunicado.
 
O parque obteve o selo 'Clean & Safe', certificação do Turismo de Portugal que atesta as boas práticas
de higiene e segurança, e vai reforçar os procedimentos de higiene e desinfeção de superfícies, de
equipamentos e de todos os espaços públicos.
 
"Além do uso de máscara e da admissão condicionada de visitantes, o Zoomarine também reforçou a
equipa de primeiros socorros", prossegue o comunicado.
 
Paralelamente, o parque tem um plano de contenção aprovado pela Direção-Geral da Saúde (DGS),
está equipado com sistemas de medição de temperatura e reforçou a comunicação com os visitantes
"para que sejam cumpridos os procedimentos sanitários".
 
O parque reabre quase todas as suas apresentações, espetáculos e diversões, mas os equipamentos
aquáticos, de diversão mecânica, piscinas e escorregas aguardam ainda autorização de abertura por
parte da DGS.
 
A pandemia de covid-19 já provocou mais de 403 mil mortos e infetou mais de sete milhões de
pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.
 
Em Portugal, morreram 1.485 pessoas das 34.885 confirmadas como infetadas, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
 
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
 
Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente
americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.
 
MAD // MCL
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TURISMO PAUSA NOS FERIADOS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

ALGARVE 

 

Hotéis seguiram manual de boas práticas para uniformizar medidas OCUPAÇÃO  O  Reservas aumentam, mas esti SEGURANÇA 

 

DIANA SANTOS GOMEZ 
s pessoas podem sentir-se 
seguras no Algarve" 
rance as miniférias desta 

semana. A garantia é dada ao CM 
por João Fernandes, presidente 
da Região de Turismo do Algarve 
(RTA). Ainda em ritmo lento 
após a paragem forçada motiva-
da pela fase crítica da pandemia  

da Covid-19, esta semana será a 
rampa de lançamento para o ve-
rão com a abertura de alguns 
hotéis. Segundo as informações 
recolhidas pela RTA, há sinais 
positivos pois verifica-se uma 
"boa taxa de ocupação". Ainda 
assim, frisa João Fernandes, 
trata-se de um fluxo -turístico 
"muito abaixo face ao mesmo  

APELO AO COMBATE DA 
ELEVADA SAZONALIDADE 
[3 João Fernandes  , presidente 
da Região de Turismo do Al-
garve, defende que é preciso 
"encontrar os mecanismos 
para manter a capacidade pro-
dutiva na época baix' a". •  

período de anos anteriores". 
Cerca de 80% das unidades ho-
teleiras algarvias devem reabrir 
durante este mês. 

"Os hotéis estão confiantes" 
garante ao CM Elidérico Viegas, 
presidente da Associação de Ho-
téis e Empreendimentos Turís-
ticos cio Algarve (AHETA), que 
assegura que os hotéis "segui-

  

ram um manual de boas práti--
cas" para "garantir segurança". 
As contratações sazonais serão 
"escassas". Segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, o turis-
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Aviões estão parados em terra 

TAP sem voos 
ou procura 
de portugueses 
13 A TAP está a operar, até ao 
final de junho, apenas 28 dos 
mais de três mil voos sema-
nais que oferecia antes da pan-
demia. Com estas restrições 
no terreno, sabe o CM, a com-
panhia não nota ainda maior 
procura de cidadãos nacionais 
nestas miniférias, até porque a 
margem de comparação se 
toma praticamente impossí-
vel. A partir de julho, segundo 
o calendário publicado no site 
da transportadora, haverá um 
reforço na oferta, o que poderá 
impulsionara procura. O CM 
contactou a TAP, que optou 
por não comentar.  • 

401111~9": 

wM 

Praias continuam a ser o grande atrativo do Al-
garve, mesmo em tempo de pandemia. Se cumpri-
das as regras definidas pelas autoridades de saú-
de, a região promete férias em segurança 

.Pá 
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4.4 

OUTROS DESTINOS 

TURISTAS 
• 

VOLTAM EM 
RITMO LENTO 

na-se prejuízo de 200 milhões entre março e maio 

mo algarvio [aturou cerca de 
1250 milhões no ano passado. 
No panorama atual, admite um 
prejuízo de 200 milhões entre 
março e maio: Já João Fernandes  

admite que há "maiores riscos " 
com os turistas estrangeiros, 
mas hoje há também "mais res 
ponsabilidade em garantir a se--
gurança" . 

Ilir tt 
41. 

°Serra da 
Estrela ainda 
sem fluxo nos 
hotéis ()Lito-
ral alentejano 
tem conquista-
do fãs OEspa-
ço é um dos 
atrativos do 
Alentejo 

Yti 

• 

Natureza faz subir procura 
0 O centro cio País está a ter 
maior procura dos portugueses 
para estas miniférias. "Há desti-
nos em linha com o ano passado 
e, em alguns casos, a ultrapas-
sar", conta Pedro Machado, 
presidente cio Turismo cio Cen 
tro. Em Fátima ou na Figueira da 
Foz, há mesmo alojamentos 
com ocupação acima Cios 80%. 

A preferência das famílias está 
nas unidades mais pequenas de  

turismo rural ou que privilegiam 
o contacto com o meio ambien-
te. Perante essa escolha, ainda 
"não há procura que justifique" 
na Serra da Estrela, explica Ltiís 
Veiga, dono de três hotéis que só 
abrirão portas no fim cio mês. 

Já no Alentejo, o espaço amplo 
tem levado a unia "procura 
consubstanciada" para esta se-
mana e para o verão. "O turismo 
rural foi o primeiro fator cia pro-

  

cura", conta Ceia da Silva, pre-
sidente cio Turismo do Alentejo. 

Embora os hotéis não sejam a 
primeira opção para-muitas fa 
mílias, também registam inte 
resse. No caso das unidades Vila, 
Galé no Alentejo e Serra da Es • • 
trela há urna "boa ocupação 
para esta semana de feriados". 
Contudo, "depois a procura 
baixa", explica a porra voz do 
grupo, Catarina Pádua. 

Unidades hoteleiras 
a Norte só reabrem a 
partir de 15 de junho 
13 No Norte do País muitas 
unidades hoteleiras só pre-
veem reiniciar a sua atividade 
depois de 15 de junho, no en-
tanto já existem reservas 
principalmente para o Douro, 
Minho e Trás-os-Montes. Os 
preços estão abaixo dos valo-
res habituais e muitos dos alo-
jamentos estão a fazer pro-
moções. Os turistas nacionais 
lideram a procura. e. A.S.M. 

54. 

444 

Gerês, no Minho, é das zonas 
"ir ais procuradas °Paisagens 

traem este ano turistas nacionais 
OPorto é outro ponto turístico 
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Hoteleiros esperam 
que portugueses 
esbatam prejuízos 

Reservas em hotéis e empreendimentos 
turísticos do Algarve crescem de dia para dia 

ECONOMIA  Os hoteleiros do 
Algarve acreditam que o 
mercado nacional possa es-
bater os prejuízos dos últi-
mos três meses, período no 
qual as receitas turísticas fi-
caram reduzidas a zero, dis-
se o presidente da maior as-
sociação do setor na região. 

A presidente da Associa-
ção dos Hotéis e Empreen-
dimentos Turísticos do Al-
garve (AHETA), Elidérico 
Viegas, indicou que a con-
fiança no mercado interno 
"resulta de um comporta-
mento muito favorável", 
que já se traduz no núme-
ro de reservas. "As reservas 
de turistas nacionais estão 
a subir todos os dias nos 
hotéis e nos empreendi-
mentos que reabriram, o 
que nos dá alguma con-
fiança para acreditarmos 
em alguma retoma este 
ano", indicou. 

O responsável realçou que 
a abertura das unidades de 
alojamento do Algarve, en-
cerradas devido à covid-19, 
decorre "a bom ritmo, mas 
por fases", prevendo-se que 
em meados do mês estejam 
a funcionar cerca de 60% e 
as restantes na primeira se-
mana de julho. 

"Nas unidades que reabri-
ram verifica-se um cresci-
mento, no contexto atual, 
daí estarmos confiantes, 
porque o turismo interno é, 
desde sempre, o mais nu-
meroso, quer em número 
de pessoas quer de dormi-
das, em agosto", sublinhou. 

De acordo com Elidérico 
Viegas, a região "irá benefi-
ciar pelo facto de muitos 
portugueses decidirem não 
fazer férias no estrangeiro e, 
certamente, terão como 
destino natural o Algarve". 

O presidente da AHETA 
disse ainda que embora o tu-
rismo interno seja estraté-
gico e prioritário, o setor 
conta também ter já este ve-
rão algum turismo dos mer-
cados externos "à medida 
que forem sendo retomados 
os voos na Europa". 

"Temos muitas solicita-
ções dos mercados externos 
que estão à espera do reini-
cio dos voos, daí a nossa con-
fiança, alicerçada no facto 
de o Algarve ser considera-
da uma zona segura e pouco 
afetada pela doença, quan-
do comparada com outras 
regiões turísticas concor-
rentes, como a Espanha, 
país afetado fortemente 
pela pandemia", frisou. 

Apesar das expectativas 
para a retomada do turismo, 
os hoteleiros algarvios di-
zem que existe uma cons-
ciência coletiva de que 2020 
"não será igual ao ano pas-
sado, mas o pouco turismo 
servirá para esbater os ele-
vados prejuízos dos últimos 
três meses". "Existe uma 
grande confiança, mas esta-
mos também dependentes 
de alguns fatores que não 
controlamos, designada-
mente, o transporte aéreo e 
as restrições nos países de 
origem", alertou.s 
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Hotéis não sabem quando terão turistas estrangeiros 
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O Turismo Fundos vai lançar o concurso para a compra e arrendamento e imóveis de turismo e indústria. 

FINANCIAMENTO 

Estado paga até 5 milhões 
por imóveis de turismo 
Gestora de fundos de investimento imobiliário do Turismo de Portugal tem 60 milhões de euros para 
operações de "safe and lease back". A medida está prevista no Programa de Estabilização, e prevê que 
empresas do turismo e indústria passem a ser inquilinas do Estado, com opção de recompra do imóvel. 

ANA SANLEZ 

anasanieznegocios.pi 

H
otéis, quintas, ca-
sas rurais e até ar-
mazéns são al-
guns dos imóveis 
que a Turismo 

Fundos vai poder comprar, a par-
tir do próximo dia 16 de junho. A 
sociedade que gere os fundos de 
investimento imobiliário do Tu-
rismo de Portugal vai lançar um 
concurso, ou "cair, destinado a 
pequenas e médias empresas do 
turismo e da indústria, no valor de 
60 milhões de euros. Só serão 
comprados imóveis avaliados até 
cinco milhões de euros. 

A medida consta na resolução 
do Conselho de Ministros publi-
cada no passado sábado, que apro-
va o Programa de Estabilização 
Económica e Social (PEES), e é 
uma das opções que o Governo 
criou para promover o financia-
mento de empresas. 

As organizações a concurso es-
tarão, na prática, a aderir a uma 
operação de "safe and 1 case back". 
Ou seja, deixam de ser proprietá-
rias do seu imóvel e passam, auto-
maticamente, a ser inquilinas de 
um fundo de investimento. 

O objetivo é que, ao fim de al-
guns anos, possam recomprar o 
imóvel. "A nossa finalidade não é 
ficar com os imóveis em carteira. 
A empresa coloca o ativo no fun-
do a longo prazo, entre 10 e 15 
anos. Mas dispõe de opção de 
compra, entre os três e os 15 anos", 
explica ao Negócios o administra-
dor da Turismo Fundos, Pedro 
Santos Moreira. 

O concurso será dividido em 
"t rias parcelas de 20". Do montan-
te global de 60 milhões de euros,  

40 milhões serão destinadosaem-
presas do setor turístico, sendo 
que metade deste valor terá de ser 
alocado "a territórios de baixa 
densidade". Os restantes 20 mi-
lhões têm como destino a indús-
tria. O tecto de cinco milhões de 
euros foi criado "para que o di-
nheiro chegue ao maior número 
de empresas possível", ressalva o 
responsável. Os imóveis serão ava-
liados por peritos certificados pela 
Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários. 

As empresas que acederem a 
este apoio terão a "obrigação" de 
investir em "modernização, efi-
ciência energética ou economia 
circular". A resolução do Conse-
lho de Ministros não especifica 
qual a parcela da venda que tem de 
ser alotada a estes investimentos 
obrigatórios. Pedro Santos Morei-
ra adianta que será "uma parte si-
gnificativa, mas não tudo". Até por-

  

que "se fosse tudo, corríamos o ris-
co de não ter candidaturas". 

Assim, uma parte do valor que 
as empresas receberam pelos imó-
veis poderá ser usada em "fundo 
de maneio, para resolver alguns 
problemas de tesouraria". 

6 
SALE AND LEASE BACK 
A Turismo Fundos tem 
60 milhões de euros 
disponíveis para 
operações de compra de 
imóveis dos setores do 
turismo e da indústria. 

Ainda que, alerta o gestor, 
"este instrumento não substitua o 
financiamento bancário e não seja 
o mais adequado para atender a 
dificuldades de tesouraria". 

O apoio é "muito específico, 
quase de nicho", reconhece Pedro 
Santos Moreira, e pode interessar 
sobretudo "a pequenas e médias 
empresas que tinham investimen-
tos programados antes da pande-
mia, e viram-se impedidas deo fa-
zer por terem surgido necessida-
des mais urgentes". 

Entre as vantagens da opera-
ção, sublinha o administrador da 
'Purismo Fundos, está "um alívio 
de tesouraria sustentada" para as 
empresas, que "deixam de pagar 
ao banco a prestação do imóvel e 
Os juros, e passam a pagar uma 
renda, que equivale praticamente 
aos juros". 

Esta operação será a primeira 
cm formato "call" promovida pela  

Turismo Fundos, que habitual-
mente recebe candidaturas e 
avança para as operações "me-
diante a liquidez disponível". Pe-
dro Santos Moreira confessa que 
a gestora parte "com algumas ex-
pectativas" para a operação. "Es-
tamos otimistas sobre o escoa-
mento da liquidez. O contexto 
atual cria uma oportunidade 
acrescida para este tipo de opera-
ções." 

A Turismo Fundos gere atual-
mente cinco fundos de investi-
mento. Dois são fundos fechados 
para empresas do setor do t uris 
mo e um terceiro é dedicado 
territórios de baixa densid \ 
sociedade gere ainda os ai i vos do 
Fundo Revive Natureza e o Fun-
do Imobiliário Especial de Apoio 
às Empresas, que inclui a indús-
tria. O montante global gerido 
pela sociedade ascende a 33() ) mi-
lhões de euros. • 
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JOAQUIM MIRANDA SARMENTO 
PORTA-VOZ DO PSD PARA AS FINANÇAS PÚBLICAS 

"Montijo? Primeiro vale 
a pena perceber o que 
vai acontecer à aviação" 

"Achamos que há homens providenciais. 
É curto e bizarro", diz sobre António Costa Silva. 

ECONOMIA 12 a 14 cri 

Nova taxa 
abre guerra 
entre banca 
e Governo 
Setor diz que imposto afeta financiamento à economia. 
Juristas levantam dúvidas legais. PRIMEIRA LINHA 4 e 5 

Estado paga até 
cinco milhões por 
imóveis de turismo 
EMPRESAS 17 

Credores vão ter acesso imediato 
ao dinheiro das insolvências 
PRIMEIRA LINHA O 

Investimento 

Imobiliário 
em retoma 
lenta quer 
relançar 
vistos gold 
EMPRESAS 18 e in 

Radar África 
Isabel dos 
Santos desenha 
tática com 
equipa inglesa 
ECONOMIA lã  

Energia 

Caso EDP 
pressiona ações, 
mas impacto 
é limitado 
MERCADOS 20 e21 

Último 
orçamento 

Centerio 
aprovado 

hoje 
PRIMEIRA LINHA 10 e 11 
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Rita Batista Marques sublinhou o sucesso do selo Clean & Safe. 

Em 2020 a grande aposta 
é o turismo interno 

FILIPE 5. FERNANDES 

ano de 
2020 será 
segura-
mente um 
ano muito 

difícil para o setor do turismo, 
sobretudo porque era um setor 
motriz da economia portuguesa. 
Em 2019, o turismo cresceu 
muito mais do que as expectati-
vas indicavam. Recebemos 27 
milhões de hóspedes, um núme-
ro de dormidas absolutamente 
extraordinário. Os sinais eram 
de que 2020 poderia ser uni ano 
extraordinário para o turismo 
nacional. Assim não aconteceu 
e em abril, segundo o IN E, hou-
ve uma desaceleração de menos 
97%." Foi este o retrato dos efei-
tos da crise sanitária no turismo 
feito por Rita Batista Marques, 
secretária de Estado do Turismo. 

"Batemos no fundo e só há 
uma alternatia, é dar a volta, 
porque quando se bate no fundo 
qualquer melhoria que tenha-
mos será sempre melhor que a 
situação que temos atualmente", 
concluiu.. 

Quando foi identificada esta 
crise nas primeiras semanas de 
março houve uma preocupação 
em criar os instrumentos e as 
medidas que pudessem permitir 
que as empresas respirassem um 
pouco, como os lay-offs simpli-
ficados, as moratórias fiscais e de 
crédito bancário. Mas também 
"desenhámos um pacote impor-
tante de ações de formação para 
todos os profissionais que esta-
vam confinados em casa, cm 
muitos casos em lay-off", referiu  

25% do lay-off 
O turismo representou 25% das 
empresas que solicitaram o lay-
-off, e recordou que é um setor 
fortemente ancorado nas PME, 
com quase 400 mil postos de 
trabalho, 132 mil empresas, das 
quais 75% são empresários em. 
nome individual. "O balanço que 
fazemos das medidas é relativa-
mente positivo, e digo relativa-
mente porque há espaço para 
melhorar. Inclusivamente esta-
mos a trabalhar para um segun-
do pacote de medidas", informou 
Rita Batista Marques. 

A secretária de Estado do Tu- . 
rismo disse que as medidas fo-
ram gizadas em cooperação e ar-

 

ticulação com as i i t t lições do 
setor. Sublinhou qtk,  ) setor tem 

crescido muito nos últimos anus 

"graças a uma parceria público-
-privada muito robusta. Tam-
bém nesta altura em crise isso 
aconteceu, sempre em busca de 
soluções. Embora muitas vezes 
as discussões são mais difíceis 
porque os recursos não existem 
como todos gostaríamos". 

"Os resultados do combate à 
pabdemia na esfera da saúde pú-
blica ajudaram e estão a ajudar a 
que Portugal tenha uma proje- . 
ção internacional interessante 
como destino turístico seguro". 
referiu Rita Batista Marques. 
Por isso, "tentámos não descu-
rar e não descansar no que toca 
à comunicação". 

Comunicação ativa 
Desde o primeiro dia que o Tu-
rismo de Portugal apostou na co-
municação com as campanhas 
em que Can' t Skip Portugal iras 
.sou a Ca n't Skip Ilope e, mais 

tarde, a-campanha o.Read Por-
tugal. Houve contactos com ope-

  

radores económicos nacionais e 
internacionais, como os-opera-
dores aéreos, com OS tour opera-
tors dos vários mercados emis-
sores mais importantes para 
Portugal, como o Reino Unido, 

Os resultados do 
combate à pandemia 
estão a ajudar a que 
Portugal tenha uma 
projeção internacional 
interessante como 
destino turístico 
seguro. 
RITA BATISTA MARQUES 

Secretária de Estado do Turismo 

a Espanha, a França, a Alema-
nha, os Estados Unidos, o Cana-
dá. 

Rita BatistaMarques salien-
tou o sucesso do selo Clean & 
Safe, uma iniciativa pioneira na 

66 
O turismo tem 
ajudado muito 
o país, por isso 
é altura 
para uma certa 
reciprocidade 
e os portugueses 
ajudarem o turismo. 
RITA BATISTA MARQUES 

Secretária de Estado do Turismo 

~4" 

Europa. "Esta iniciativa teve unia 
grande receção em Portugal. Es-
tamós a falar de 9-mil empresas 
que a partir de 24 de abril de 
2020 solicitaram o selo e o mos-
tram de forma orgulhosa nas vá-
rias plataformas de reservas de 
alojamentos e afins": Constatou 
que o selo ganhou vida própria. 
"O que pode ajudar à construção 
de um destino turístico de exce-
lência e seguro" concluiu Rita 
Batista Marques. 

"A grande aposta é o turismo 

interno que, em 2019, represen-
tou 30% das dormidas, e poderá 
ajudar a que 2020 não seja um 
ano completamente perdido. O 
turismo tem -ajudado muito o 
país, por isso é altura para uma 
certa reciprocidade e os portu-
gueses ajudarem o turismo", re-
feriu Rita Batista Marques,.se-
cretária de Estado do Turismo:• 

A secretária de Estado do Turismo disse que as medidas foram gizadas em cooperação 
e articulação com as instituições do setor. Sublinhou que o setor tem crescido muito 
nos últimos anos "graças a uma parceria público-privada muito robusta. Também nesta 
altura em crise isso aconteceu, sempre em busca de soluções". 

Rita Batist a Marques. 

44 
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TVI

 	Duração: 00:02:36

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 86955652

 
09-06-2020 14:09

1 1 1

Caso Madeleine McCann

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=171d7216-83ff-40d9-a84d-

2d5f10f2109b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No caso de Madeleine McCann, o procurador alemão garante ter indícios fortes de que a criança está
morta, embora sem provas em concreto que permitam levar a julgamento o mais recente a suspeito
Christian Brueckner.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-09 14:10
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CM TV

 	Duração: 00:02:01

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 86952331

 
09-06-2020 08:46

1 1 1

Bares do Porto sem respostas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3ccf070a-e6f0-4779-b622-

9774670db82f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os empresários dos bares e discotecas do Porto estiveram ontem à tarde em frente à Câmara
Municipal em protesto, sem data para abrirem os bares e discotecas, os empresários temem pelo
futuro.
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VOOS TAP DE LISBOA 

52k 
IDA E VOLTA para uma pessoa. 

1.473c 
— 

. _ 

."—••••••—«. 
IDA E VOLTA para dois adultos 
e uma criança. - -!"~". 

• • 

",,•4 n "~ —_ 

" • 

PACOTES (VIAGEM + HOTEL) 

768c 
o 

< 
-9--

Desde 768 a 1.400 euros 
por pessoa (valores mínimos). 

u-

 

PORTO SANTO 

Destino de praia seguro 
com voos muito caros 
Nestes tempos de pandemia, o Porto Santo é um dos destinos de praia mais seguros da Europa. 
Contudo, não é para todos os bolsos. O Porto Santo está caro, nas vendas da TAP. 

Por Paula Abreu 
paulaabreu@jm-madeira.pt 

O Porto Santo tem uma das dez 
praias mais seguras da Europa pa-
ra se visitar este verão, como des-
tacou a revista Forbes e a Comissão 
Europeia. Em tempo de pandemia. 
este será um dos reconhecimentos 
mais importantes que a ilha dou-
rada recebeu ao longo da sua his-
tória enquanto destino turístico e 
que poderá dar um fôlego à eco-
nomia local nos meses de verão, se 
bem que limitada aos residentes da 
Madeira e do continente. O merca-
do internacional mantém-se ainda 
uma incógnita. 

Se os nove quilómetros de areia 
e as águas límpidas da ilha, asso-
ciados à segurança do destino, são 
fatores convidativos para se marcar 
viagem, ao efetuar uma consulta aos 
preços para finais de julho. agosto e 
setembro, o potencial visitante leva 

Numa simulação de viagens ida 
e volta entre os dias 2 e 9 de agos-
to, para dois adultos, a TAP cobra 
753,10 euros. Se forem dois adultos 
mais uma criança, terão de ser de-
sembolsados 1.062,65 euros. Valor 
mais ou menos semelhante na se-
mana a seguir, de 15 a 22 de agosto. 

Em suma, só na deslocação de Lis-
boa para o Porto Santo, os viajantes 
pagam desde 520 euros, aproxima-
damente, se for apenas um passagei-
ro, a quase 1.500 euros, se for uma 
família de três pessoas. E isto sem 
estadia. 

Numa consulta ao portal de busca 
booking.com, os preços para uma se-
mana também não são nada anima-
dores para os bolsos de uma família 
com um rendimento mensal médio. 
O mais em conta fica nos 980 euros, 
subindo para hotéis a 1.400 euros, 
1.500 e 2.000 euros. 

A salvação poderá ser ao nível dos 
pacotes que os operadores turísticos 
estão a preparar ou já a vender. No 
caso da Logitravel, por exemplo, tem 
ofertas, por pessoa e por uma sema-
na, a 768 euros. Um casal paga 1.535 
euros na oferta mais em conta que 
encontrámos para os dias 2 a 6 de 
agosto, nomeadamente. Mas os pa-
cotes poderão ultrapassar os 2.780 
euros por casal, consoante o hotel 
que escolher. 

Também é de referir que, para 
além de Lisboa, a TAP fará voos do 
Porto e de Faro para a ilha dourada, 
em ligações diretas. 

Haja dinheiro, porque praia, sos-
sego e segurança, o Porto Santo tem 
para dar e vender... 

Porto Santo, Destino Seguro 
já é falado em 18 países 

com ̀ um balde de água fria, apenas 
olhando para as tarifas económicas. 

Na TAP, que retoma as ligações 
para a ilha dourada em julho, e ape-
sar dos voos de ida de Lisboa ou 
Porto estarem com preços desde 
98 euros (para outubro), a realidade 
é que só nas viagens diretas para a 
ilha dourada, apenas um viajan-
te tem de desembolsar 321 euros 
numa viagem Lisboa-Porto Santo. 
Se for ida e volta, nos dias em que 
pesquisámos, mais perto do mês de 
agosto, de 30 de julho a 6 de agos-
to, o passageiro pagará 521 euros. 
Ou seja, e nas pesquisas seguintes 
que fizemos para apenas um pas-
sageiro, uma ida e volta está bem 
acima dos 500 euros. 

Na data de 30 de julho para o Por-
to Santo com regresso a Lisboa a 6 de 
agosto, para dois adultos, ida e volta, 
ficará nos 1.023 euros, isto na tarifa 
económica mais baixa. E se for uma 
família com dois adultos e uma crian-
ça, o preço sobre para os 1.476 euros. 

O grupo 'Porto Santo, Destino Seguro' já chegou a 18 países, tem sido 
notícia em vários meios de comunicação social, incluindo na China, 
e conta com mais de 25 mil seguidores. Situado no Facebook, tem 
publicitado a ilha dourada no mundo, através de pessoas "amigas do 
Porto Santo". 
Rui Lourenço, que não sendo porto-santense é um apaixonado pela ilha, 
é um dos administradores do grupo. Os objetivos passam por promover 
a ilha e ajudar a economia local, cujas empresas se encontram, muitas, 
em lay-off. "Queremos assegurar que, pelo menos, os continentais não 
tenham medo de viajar para o Porto Santo, e também cativar a atenção do 
mundo inteiro" para o destino, que nunca será massificado mas sim de 
qualidade. "É importante promover o Porto Santo por aquilo que sempre 
foi, um destino seguro". 
Mas Rui Lourenço reconhece as dificuldades em atrair turistas nacionais, 
devido aos preços elevados das viagens aéreas. Mas, mostra-se confiante 
de que este será um bom verão. "Os operadores estão a fazer pacotes dos 
700 euros para cima. Pelo que eu sei, está a ter uma boa adesão". Espera 
que o Governo central sensibilize a TAP para os preços praticados. "O facto 
de estarem confirmados mais voos semanais em agosto faz-me acreditar 
que possa haver uma reconsideração por parte da TAP no valor dos voos". 

Página 20



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 26,20 x 19,52 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 86947455 09-06-2020

Diário • Ano III • N.Q 1739 • 0,80€ • TERÇA-FEIRA 9 de junho de 2020 Diretor Agostinho Silva Subdiretores Miguel Silva e Edmar Fernandes 

RETOMA .AGRICULTUR UNCHA 
ACIF quer que 
Barreto 'acelere' 
Plano Estratégico 
para a Economia 
Pág. 14 

Governo reforça 
medidas 
de combate 
ao pombo-trocaz 
Pág. 7 

Oposição protesta 
saída prematura 

de Miguel Gouveia 
da Assembleia 

Municipal 
Pág. 5 

Placas nas sarjetas 
do Funchal 
suscitam críticas 

Jurista Hugo Amaro 
lança livro de poesia 
em Lisboa 

Pág. 4 Pág. 26 

jm-madeira.pt 

Porto Santo seguro 
a preços proibitivos 
A praia do Porto Santo parece estar restrita aos madeirenses neste verão. Os custos da ligação 
aérea com Lisboa, pela TAP, ultrapassam os 500 euros por pessoa nos meses de julho e agosto. 

Mas a companhia aérea também fará viagens do Porto e Faro para a ilha dourada. Pág. 15 
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PLANO DE ESTABILIZAÇÃO 

Cristina Pedra antevê uma recessão maior na Madeira 
Empresária considera plano do Estado um "penso rápido" que "vai descolar" com o tempo. Pág. 9 

■ Albuquerque anuncia que verbas do empréstimo reforçarão setores da economia, social e saúde. Pág. 8 
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Recuperação mais lenta 
do que em crises anteriores 
Sérgio Guerreiro, diretor 
executivo do Westmont 
Institute of Tourism and 
Hospitality na Nova SBE, 
sublinha a importância 
de monitorizar o índice 
de confiança porque é 
este que vai ditar 
se as pessoas irão viajar 
mais ou menos. 

A
indústria do turismo 
vai viver num next 
normal, que não é exa-
tamente igual ao pré-

-pandemia, porque: a retorna é um 
processo que depende de múlti-
plas variáveis e portanto o turis-
mo enquanto indústria vai viver 
"novos normais à medida que um 
conjunto de limitações sejam ul-
trapassadas", afirma Sérgio Guer-
reiro, diretor executivo do West-
mont 1 nstit ute of Tourism and 
Hospi ta I i ty na Nova SUE. 

O turismo é uma atividade 
fundamental para a economia 
portuguesa. Em 2018 ()consumo 
turístico valeu 14,6% cio PIB, em 
2019 representou 19,7% das ex-
portações lota is, 52,3% das expor-
tações de serviços. "Tudo o que se 
conseguir fazer para recuperar ra-
pidamente o setor turismo terá 
impacto evidente e imediato terá 
efeito no que será a pertbrmance 
da economia portuguesa", acen-
tuou Sérgio Guerreiro. Acrescen-
tou ainda a importância do turis-
mo como indústria exportadora e 
oseu contributo para o equilíbrio 
das contas externas. Em 2019 fo-
ram 18,4 mil milhões de receitas 
no turismo. A este recorde ju n-
tam-se outros em 2019 corno qua-
se 27 milhões de hóspedes, 70 mi-
lhões de dormidas, 4,3 mil mi-
lhões de receitas da hotelaria, 
65,6% de taxa média de ocupação. 

Os dois primeiros meses de 
2020 cresceram a dois dígitos o 
que fazia antever uni ano muito 
positivo e sobretudo mostrava o 
esbatimento da saz<malidade que 
tem sido uma marca do turismo. 

Em dois meses, uma crise, que 
parecia muito semelhante às de 
anos anteriores, confinada à Ásia  

e restrita a uma zona territorial 
definida. rapidamente migrou 
para o Ocidente, primeiro para a 
Europa e depois nos Estados Uni-
d >seAméricas."lstisigiiificaque 
a economia global se vai ressen-
tir eprimeiro nas economias mais 
avançadas que são as principais 
emissoras internacionais de tu-
ristas como a Europa, que repre-
senta 80% da procura do turismo 
em Portugal". referiu Sérgio 
Guerreiro. 

Confiança e economia 
"Um elemento fundamental tem 
a ver com a confiança do consumi-
dor porque sem confiança não há 
economia", sublinhou Sérgio 
Guerreiro. Houve uma queda 
abrupta da atividade e cia confian-
ça e é o índice de confiança que 
tem de ser monitorizado porque é 
este que "vai ditar se as pessoas 
vão viajar mais ou menos e tem a 
ver com as sequelas na economia 
real, que a pandemia deixou, e que 
impactam sobre uni outro ele-
mento que é essencial para o tu-
rismo que é o rendimento dispo-
nível das famílias", acentuou. 

Em fevereiro, a IATA cir-
cunscrevia a crise mundial sobre-
tudo na Ásia-Pacífico e previa 
urna quebra de passageiros de  

13% em termos globais. A 
UNWTO apontava quebras para 
osetor entre 1 e3%. No início de 
maio, esta organizaçã() já parti-
lha unia outra previsão em que 
aponta para uma quebra não in-
kTior a 60%, no pressuposto que 
há abertura cie fronteiras e via-
gens em julho de 2020. Se este 
cenário não acontecer até fim do 
ano, a quebra vai ser de 80%. 

Segundo Sérgio Guerreiro. há 
uma correlação direta entre os ca-
sos de covid-19 e as reservas aé-
reas.A partir& dados da Forward 
Keys conclui-se que, desde que a 
crise chegou à Europa e que ace-

 

Tudo o que se 
conseguir fazer para 
recuperar rapidamente 
o turismo terá impacto 
na economia. 
SÉRGIO GUERREIRO 

Diretor executivo do Westmont 

Institute of Tourism and 

Hospitality na Nova SBE 

71 

lemu, houve uma queda igual em 
todas as regiões europeias do vo-
lume de reservas. O que também 
aconteceu cm Portugal em que as 
reservas caíram à medida da eclo-
são dos casos.A 21de fevereiro de 
202( o.mi os primeiros casos con-
firmados em Espanha tiveram im-
pacto em Espanha e urna semana 
depois em Portugal foi similar 
com as reservas para o mês se-
guinte a caírem a pique. 

O setor do turismo foi a ativi-
dade mais afetada com 98% das 
empresas a terem reduções no 
‘fiol ume de negócios por causa da 
pandemia de covid-19 e mais de 
70% tiveram impactos superio-
res a 75%. 

Sérgio Guerreiro partilhou 
na sua comunicação os primei-
ros sinais animadores ele retoma. 
Nas reservas para o mês de agos-
to já há níveis de quebras de re-
servas que são significativamen-
te inferiores aos que temos hoje 
e estamos a falar de mercados in-
ternacionais. Se o mercado in-
terno se comportar bem e se 
houver permissão de viagens lia-
verá ainda mais sinais animado-
res como prenuncia um inquéri-
to rápido em que 43% das em-
presas turísticas estão sem can-
celamentos para agosto. ■ 

Fonte: INE e BdP 

ELEMENTOS-CHAVE 
PARA A RETOMA 

A capacidade de controlo da 
pandemia, que tem muito a 

ver com a confiança do consumidor 
como da confiança que o setor con-
segue inspirar. Outra coisa que veio 
para ficar são as condições dos des-
tinos em matéria de segurança e saú-
de pública e sanitária. Depois um con-
junto de protocolos de viagem que 
vamos ter de observar, como aconte-
ceu após do 11 de setembro de 2001 
e de limitações de uso de espaços. 

•4> Capacidade de transporte aé-

 

reo, que está a ser severamen-
te afetado pela crise, regressar a um 
nível normal e a abertura de frontei-
ras de forma coordenada. As primei-
ras viagens a arrancar serão as de 
proximidade, os grupos de jovens dos 
18-35 anos, que são os menos vulne-
ráveis à covid-19 também serão os 
primeiros a viajar e a tendência será 
para viagens mais curtas. 

Comportamento do consumi-

 

dor sobre o qual há uma gran-
de diversidade de opinião. No primei-
ro survey que se fez na China, a primei-
ra viagem preferida era a Wuhan, en-
quanto em Itália, com a abertura, a 
praça de São Marcos em Veneza vol-
tou a encher. Os dados que existem de 
procura em alojamento em Portugal 
mostram que na zona rural está a cres-
cer de uma forma significativa para o 
verão. Certezas: lazer primeiro do que 
negócios, turismo ativo e da saúde. 

ABRIL NO TURISMO 

-97,1% 
DE HÓSPEDES 

-96;1% 
DE DORMIDAS 

-85% 
DE RECEITAS 

Sérgio Guerreiro diz que 43% das empresas turísticas estão sem cancelamentos em agosto. 
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Para Joana Silveira, importa saber quando é que as fronteiras vão reabrir. 

O novo normal 
de uma agência 
de viagens 
"É muito difícil o nosso setor funcionar com aviões no 
chão, os hotéis encerrados e as fronteiras fechadas", 
afirmou Joana Silveira, sócia-gerente da Wide Travel. 

A Wide Travel trabalha para o 
mercado empresarial e os primei-
ros meses do ano foram bons, mas 
em março surgiram os primeiros 
sinais de cancelamentos das via-
gens. Abril foi completamente pa-
rado, em maio sentiram alguma 
retoma mas mui to lenta, estamos 
a falar de 2.<; da atividade normal. 
Muitas das viagens foram adiadas 
para o segundo semestre mas já 
estão a ser novamente adiadas 
para 2021 ou canceladas. 

O seu trabalho tem sido apoiar 
os clientes empresariais para que 
eles sintam o mínimo impacto 
desta situação como pedir os 
reembolsos, fazer as alterações de 
reservas para novas datas. "São si-
tuações em que um passageiro 
normal, que tenha comprado di-
retamente, ainda hoje está a ten-
tar falar com a companhia aérea 
porque eles entraram em comple-
to out, porque não tinham capaci-
dade de resposta para tantos pe-
didos", explica Joana Silveira, que 
tem outros canais para resolver 
problemas. 

Para Joana Silveira, "agora o 
importante é perceber quando é 
que as fronteiras irão reabrir, 
quando é que a TAP regressa com 
os seus voos porque há muitos sí-
tios na Eumpa que dependemdas 
suas rotas. Temos alguns voos se-
manais da Lufthansa, Air France 
e da KLM, portanto, estamos li-
mitados a um número reduzidade 
voos semanais".  

O impacto do teletrabalho 
Sobre o impacto do teletrabalho 
nas viagens de negócio, Joana Sil-
veira considera que as empresas 
que têm facilidade em estarem te-
letrabalho, enquanto houver in-
certeza, medo e insegurança, irão 
manter-se assim. Mas, "uma reu-
nião por web conferência não é a 
mesma coisa que estar numa sala 
de reuniões a debater assuntos 
porque a parte presencial pode al-
terar muitas vezes alguns negócios 
e dá confiança noutros negócios", 
diz Joana Silveira. Por outro lado, 
há sempre empresas que necessi-
tam de pôr trabalhadores no es-
trangeiro e ter colaboradores a 
viajar. 

"As viagens a feiras, de incen-
tivos e eventos internacionais 
grandes, que foram todos adiados, 
tudo o que seja grandes aglomera-
dosde pessoas, neste momento as 
pessoas sentem-se desconfortá-
veis e não querem ir. Este é o setor 
mais afetado no ramo das agências 
de viagem", garante Joana Si lvei-
ra Acredita que a partirde abril do 
próximo ano haja uma retoma 
progressiva e os congressos, os 
eventos, as feiras, os incentivos, 
voltem a realizar-se. Mas sublinha 
que "vamos ter de nos adaptar a 
esta nova realidade das máscaras, 
dahigienização, do distanciamen-
to, tal como no 11 de setembro de 
2001 nos adaptámos a novos tipos 
de controlo de segurança nos ae-
roportos".  ■ 
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O turismo 
português 
precisa 
da TAP 

ATAPé fundamental para ()turis-
mo em Portugal nomeadamente 
pelas apostas-chave que fez nos 
mercados brasileiro e norte-ame-
ricano, e que são hoje mercados 
valiosos para o turismo. 

"Um país que recebe 90% de 
turistas pelo ar é determinante, a 
TAP é um fator importante, é es-
tratégico, mas não éoúnico", sub-
linhou Sérgio Guerreiro, diretor 
executivo do Westmont Institute 
of Tourism and Hospitality na 
Nova SBE. "Precisamos mesmo 
da TAP, é uma empresa muito im-
portante no setor do turismo, não 
podemos ficar dependente dc 
companhias aéreas estrangeiras, 
para que °setor do turismo conti-
nue e funcione com normal idade" 
salientou Joana Silveira sócia-ge-
rente da WideTravel. 

Sérgio Guerreiro salientou "há 
um esforço enorme de acompa-
nuamente> dogue está a acontecer 
no transporte aéreo e o Turismo 
de Portugal tem responsabilida-
des e tem feito esse trabalho dc 
acompanhamento do que está a 
acontecer no transporte aéreo". 
Adiantou que "o dilema que se tem 
na TAP é o dilema que se tem em 
relação à generalidade de compa-
nh iz Is de transporte aéreo". 

1 (.)(lrigo Macho, diretor-geral 
do leinino Hotels, referiu a i m-

 

por tái leia da acessibilidade aérea, 
frisando que "a TAP é fundamen-
tal para o turismo em Portugal no-
meadamente pelas apostas-chave 
que fez nos mercados brasileiro e 
norte-americano", e que são hoje 
mercados valiosos parao turismo. 

Para ,lowa Si Web-a as novas ro-
tas têm sido importantes no setore 
"a indefinição sobre o que é que vai 
acontecer à TAP, o que também 
causa alguns problemas no nosso 
setor porque dependemos mui to da 
companhia aérea nacional para so-
brevivermos e funcionarmos em 
plenitude". Acrescenta que "não 
nos passa pela cabeça que a TAP re-
duza muito as rotas ou que nãoco-
mece i 11( )rmal imr a sua operação, 
precisamos dessa normalização 
para voltarmos todos a uma vida 
normal".• 
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Chitra Stern refere que os apartamentos turísticos oferecem mais confiança que o alojamento local. 

Turismo pode ser reativado 
pelos vistos gold 
"Estamos a assistir ao aumento de procura de vistos gold de Hong Kong e da África do Sul atraídos 
pelo facto de Portugal ser um país seguro e amigável, que é considerado o terceiro destino mais seguro", 
refere Chitra Stern, que também defende o regime de programas como o Non-Habitual Residency. 

ortugal teve 
uma reação e 
um lockdown 
rápidos, os par-

tidos políticos uniram-se nas pri-
meiras decisões, a sociedade foi 
muito disciplinada durante o con-
finamento, o que ajudou mui to 
aos números", referiu Chitra 
Stren, presidente do Elegant l~a-
milyHotels. Salienta que o exem-
plo de Itália serviu como alerta e 
detonador da reação rápida, pois 
permitiu antever o que poderia 
acontecer. "Os processos nos ban-
cos levaram até seis semanas mas 
já tivemos respostas e os proces-
sos foram simplificados e os 
apoios para as PME foram rápi-
dos", sublinha a gestora cio grupo 
que tem a marca de luxo Marti-
nhal em dois resorts no Algarve e 
dois hotéis em Lisboa (Chiado) e 
Cascais. 

Não contrataram ninguém 
para a época e al ta e, grande parte 
dos 300 funcionários, foram para 
lay-off. Durante estes três meses 
estiveram "a pensar no futuro mas 
também sobre o presente e fize-
mos algumas experiências takea-
way e home delivery com o nosso 
hotel em Cascais para ficarmos li-
gados e saber o que é que o seg-
mento quer". 

Considera que as pessoas de-
pois deste lockdown" procuram 
marcas de confiança, e; por outro 
lado, preferem apartamentos tu-
rísticos ou em aldeamentos turís-
ticos. "O alojamento local sozinho 
num grande prédio não oferece a 

• mesma confiança do que nos 
apartamentos turísticos que são 
geridos poruma empresa", ali raia 
Chitra Stern. 

Turismo residencial 
Para Chitra Stern, a reativação do 
turismo pode começar pelo des-
envolvimento de programas como 

• o Non-Habitual Residency ou os 
vistos gold. "Temos continuado a 
contactar com o mercado inter-

  

nacional e estamos a assisti r ao au-
mento de procura dc vistos gold 
de Hong Kong e da África do Sul 
atraídos pelo facto de Portugal ser 
um país-seguro e amigável, que é 
considerado o terceiro destino 
mais seguro", refere Chitra S [cri]. 

Também José Avillez, CE() do 
grupo .José Avillez, defende que se 
volte a incluir Lisboa e Porto nos 
vistos gold e que se deveria aumen-
tar a obrigação do tempo de per-
manência no país. Referiu que os 
seus clientes se repartem em 50% 

Depois deste 
"lockdown" 
as pessoas 
procuram marcas 
de confiança 
e preferem 
apartamentos 
turísticos. 

nacionais e 50% estrangeiros mas 
cm termos de faturação enun 70% 
estrangeiros e 30% nacionais, por-
que quando se viaja gasta-se mais 
e estes residentes têm um nível de 
vida mais elevado. 

No tempo pós-covid19 tem de 
se olharpara outras formas como 
o turismo residencial, com as es-
tadias de média e longa duração é 
urna das convicções de Chifra 
Stern para o futuro. "O estilo de 
vida em Portugal é atrativo e são 
pessoas de grande poder de com-
pra que ficam mais tempo e 
atraem familiares para visitas." 

indicadores de esperança 
"A rapidez, a intel igência e a flexi-
bilidade são importantes para 
olhar para estas oportunidadesno 
curto prazo e para isso é necessá-
rio mudar a legislação porque vai 
ter um impacto positivo porque há 
procura. Temos de ter todo o ne-
gócio que pudermos porque de-
pois deste período vamos ver urna 
grande contração mundial, pode-
rá ser uma recuperação em V mas 
temos de estar preparados para o 
pior", enfatiza Chifra Stern. 

Adianta que lem confiança no 
futuro porque têm outros negó-
cios com indicadores de esperan-
ça."Na escola internacional foram 
feitas 83 inscrições durante este 
período. Na parte imobiliária es-
tivemos a vender menos mas ven-
demos durante esta crise". Reve-
la que desde que abriram estão a 
receber reservas de portugueses 
para os meses de junho, julho e 
agosto, "mas é um mercado pe-
queno e temos In ui tos hotéis e re-
sorts em Portugal". 

A sua previsão é que provavel-
men te dentro de um ano os es-
trangeiros regressem a Portugal 
"mas temos de ter um runway de 
tesouraria dc três anos para en-
frentar a contração global das eco-
nomias. O Governo tem de reagir 
com rapidez, flexibilidade e inte-
ligência, porque temos de ter no-
vas rotas para países cm que a cri-
se não afete tanto como a Índia, o 
Algarve tem de ter outras rotas 
também que não podem ser só a 
Europa. Também é necessária fle-
xibilidade laborai para mudar as 
pessoas entre áreas e hotéis", con-
clui Chitra Stern.'  

O estilo de vida em 
Portugal é atrativo 
e são pessoas com 
grande poder de 
compra que ficam 
mais tempo e atraem 
familiares para visitas. 

Temos continuado a 
contactar o mercado 
internacional e 
estamos a assistir ao 
aumento da procura 
de vistos gold de Hong 
Kong e África do Sul. 

Temos de ter todo 
o negócio que 
pudermos porque 
depois deste período 
vamos ter uma grande 
contração mundial, 
poderá ser uma 
recuperação em V 
mas temos de estar 
preparados para o 
pior. 

CHITRA STERN 

Presidente 
do Elegant Family Hotels 
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Quinta dos Poetas reabre em julho com novo campo de croquet
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/06/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=400e532e

 
A Quinta dos Poetas - Nature Hotel & Apartments, localizada em
Pechão, acaba de concluir a construção do primeiro campo de Croquet de padrão internacional
no Algarve, e o segundo no país. A Quinta dos Poetas será a casa do Algarve
Croquet Club, o primeiro clube de Croquet a ser formalmente registado em
Portugal.
 
Neste momento está em formação uma Associação Portuguesa com
outros locais em Portugal e espera-se que venha a ser reconhecida pela
Federação Mundial de Croquet. Existem já também contactos com clubes na
Espanha, Egito, Canadá, Finlândia, Alemanha, Suécia e Reino Unido. O croquet é
um jogo de equipa geralmente praticado em campo relvado, cujo objetivo é fazer
com que a bola passe por baixo de pequenos arcos, segundo um itinerário determinado.
 
O Hotel Rural dispõe de 22 quartos e 9 apartamentos e irá reabrir,
em julho, com diversas medidas de segurança e conforto para os seus hóspedes e
colaboradores, tendo já aderido ao Selo  Clean & Safe  do Turismo de
Portugal.
 
Créditos Fotográficos: Algarve Drone
 
Daniel Pina
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Parque Aquashow não abre este ano e Zoomarine reabre a 10 de junho - e com
descontos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/06/2020

Meio: MAGG Online Autores: Rafaela Simões

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8302139e

 
O Aquashow considera que esta é a forma de "agir preventivamente. Ainda não se sabe a decisão
quanto ao Slide'n'Splash, em Lagoa, e do Aqualand, em Alcantarilha.
 
Depois do Jardim Zoológico e do Badoca Safari Park reabrirem na terceira fase de desconfinamento,
agora é a vez do Zoomarine, com data marcada para 10 de junho. Já o Parque Aquashow, uma das
principais atrações no verão do Algarve, já anunciou que não vai reabrir este verão, avança o jornal
"Público".
 
De acordo com o mesmo jornal, a empresa que gere o complexo Aquashow revelou que o parque
aquático "permanecerá encerrado durante toda a época de 2020", decisão tomada depois de uma
"ponderada avaliação da conjuntura actual" e "com o objectivo de minimizar potenciais riscos
associados ao novo coronavírus", "na sequência das recomendações da Organização Mundial de Saúde
e Direcção-Geral de Saúde", referem em comunicado.
 
O Parque Aquashow considera que esta é a forma de "agir preventivamente e seguir um princípio de
responsabilidade social em prol da saúde pública de todos". Contudo, apesar do parque caracterizado
pelos escorregas e pela montanha-russa aquática permanecer fechado, vai manter em atividade o
Aquashow Park Hotel, a unidade hoteleira da empresa, que reabre a 1 de julho.
 
Também no Algarve encontram-se outros parques aquáticos, como é o caso do Slide'n'Splash, em
Lagoa, e do Aqualand, em Alcantarilha, que não tomaram ainda uma decisão quanto à reabertura no
verão, permanecendo fechados até surgirem indicações do Governo que permitam a reabertura.
 
No que diz respeito ao Zoomarine, o parque aquático temático inspirado na vida marinha, na Guia, em
Albufeira, foram adotadas "novas normas de acesso e reforçadas medidas de saúde, higiene e
segurança de acordo com as diretrizes da Direção Geral de Saúde e as recomendações das
autoridades governamentais, as quais devemos todos cumprir tendo em atenção as exigências da
atualidade", a propósito da reabertura marcada para o feriado de 10 de junho, Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas.
 
Entre as medidas anunciadas, os visitantes serão obrigados a marcar previamente o dia da sua visita,
usar máscara para aceder a algumas atrações e deverão consultar no site do Zoomarine todas as
medidas preventivas, conforme esclarece a empresa no Facebook. Também no site podem informar-se
sobre as atrações disponíveis, uma vez que "alguns equipamentos ainda aguardam autorização de
abertura", esclarecem.
 
Para já, sabe-se que estão em funcionamento as apresentações de "golfinhos, leões-marinhos, aves
tropicais e aves de rapina", "o espectáculo de acrobacias Baía dos Piratas", o cinema4D, o espaço
ConsCiência, o Aquário Oceanus e estarão abertos a visitas os vários habitats de animais, além de
restaurantes e lojas.
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Contudo, "os equipamentos de diversão mecânica, os equipamentos aquáticos, as piscinas e os
escorregas aguardam autorização de abertura" da Direcção-Geral de Saúde, que "deverá acontecer a
qualquer momento", anuncia o Zoomarine.
 
Para marcar a reabertura, de 10 a 28 de junho os bilhetes têm 30% desconto. Para entradas até 21
de Junho, época baixa, o valor é de 15EUR para crianças e seniores e de 20EUR para adultos.
 
[Additional Text]:
Parque Aquashow não abre este ano e Zoomarine reabre a 10 de junho - e com descontos
 
Rafaela Simões
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Grupo Dom Pedro prefere Portugal Masters em setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/06/2020

Meio: Record Online Autores: Hugo Ribeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f9659f07

 
Federação Portuguesa de Golfe garante que se isso suceder não haverá sobreposição de datas com o
Open de Portugal
 
O Grupo Dom Pedro, proprietário do Victoria Golf Course, preferiria que o Portugal Masters se
disputasse este ano em setembro, como sucedeu em 2018, e não em outubro, na sua data habitual.
 
No caso de essa situação verificar-se, a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) garante que não haverá
coincidência de datas com o Open de Portugal, marcado para esse mesmo mês.
 
O European Tour anunciou no passado dia 28 de maio que a primeira divisão do circuito profissional
europeu irá recomeçar em Inglaterra a 22 de julho e divulgou um calendário de provas retificativo
para 2020.
 
Esse calendário é composto por seis torneios britânicos entre 22 de julho e 30 de agosto, e contempla
ainda quatro torneios da Série Rolex, os mais importantes deste circuito.
 
Todos os restantes torneios do European Tour previstos no calendário de agosto a dezembro estão
ainda em fase de negociação de data, entre os quais o Portugal Masters, o mais importante torneio de
golfe português e o único inserido no European Tour.
 
Inicialmente agendada de 22 a 25 de outubro, a 14.ª edição do Portugal Masters é ainda uma
incógnita.
 
O Turismo de Portugal e o European Tour têm estado em conversações e reuniram-se há pouco
tempo, mas nada está decidido.
 
Cabe ao Turismo de Portugal financiar o total de prémios monetários que, no ano passado, ascendeu a
1,5 milhões de euros, mas esse patrocínio ainda não está garantido, embora deseje-se que seja
possível financiar de novo uma prova que tem um impacto mediático internacional de quase 60
milhões de euros por ano e que, em situação normal (e não de pandemia) tem proporcionado um
impacto económico direto de sete milhões de euros na economia do Algarve.
 
Quando a decisão de se realizar o torneio for tomada, se for positiva, será ainda preciso definir se
poderá haver bilheteira ou se terá de ser organizado à porta fechada. Há ainda que determinar a data.
 
Neste momento está tudo em aberto e tanto poderá decorrer em setembro, como em outubro ou
novembro. Nem o Turismo de Portugal nem o European Tour desejaram alargar-se neste momento
sobre o assunto.
 
O Grupo Dom Pedro, anfitrião da prova no Victoria Golf Course, não tem dúvidas de que seria
preferível antecipar o torneio para setembro.
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A capacidade de decisão do Grupo Dom Pedro em relação ao Portugal Masters é limitada, porque
trata-se de um torneio que depende mais dos interesses do Turismo de Portugal e do calendário do
European Tour  começou por dizer à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, Piero dal Fabbro, o
CEO da Dom Pedro SA.
 
Não nos foi dita especificamente uma data para a realização do torneio, mas foi-nos pedida uma
opinião sobre a realização em setembro, outubro ou novembro. Para nós seria preferível em setembro
porque os dias são mais longos, sendo possível ter mais jogadores em campo. O bom tempo também
é mais garantido e a experiência de 2018, de realizar a prova em setembro, resultou num sucesso
para todas as partes. Por outro lado, o campo está em condições completamente diferentes em
setembro, outubro ou novembro. Em setembro está mais bonito, provavelmente em melhores
condições e julgo que também proporcionará melhores imagens televisivas para todo o Mundo ,
acrescentou o empresário.
 
No caso do Portugal Masters ser antecipado para setembro, terá de haver cuidado com o Open de
Portugal, o único torneio português do Challenge Tour (a segunda divisão do golfe profissional
europeu), agendado de 17 a 20 de setembro, no Royal Óbidos Spa & Golf Resort.
 
Há realmente essa hipótese de o Portugal Masters poder realizar-se em setembro, mas se isso
acontecer não haverá sobreposição de datas com o Open de Portugal. Temos conversado com o
European Tour e isso está assegurado, sendo que, a data do Open de Portugal é para se manter
porque é quando temos disponibilidade do campo no Royal Óbidos , garantiu-nos Miguel Franco de
Sousa, o presidente da FPG.
 
Numa situação normal, o calendário de provas portuguesas nas duas principais divisões do golfe
europeu está bastante bem pensado e distribuído, tendo em conta os interesses do setor do turismo
no nosso país.
 
Originalmente, deveria ter havido em 2020 o GolfSixes Cascais em 9 e 10 de maio, no Oitavos Dunes,
na Quinta da Marinha, em Cascais; o Open de Portugal em setembro em Óbidos e o Portugal Masters
em outubro no Algarve.
 
Três regiões distintas com créditos firmados internacionalmente enquanto destinos turísticos de golfe,
em três meses diferentes.
 
No entanto, no atual contexto de pandemia COVID-19 poderá ser conveniente a concentração num
mesmo mês - e sobretudo em setembro - dos dois eventos que nos restam, dado que o GolfSixes
Cascais foi cancelado em 2020 e só regressará em 2021.
 
Os gestores dos campos de golfe, sobretudo no Algarve, costumam dizer que é em outubro e
novembro que se enchem de turistas estrangeiros.
 
Mostrar televisivamente ao Mundo os dois torneios portugueses em setembro, num ambiente seguro e
saudável, poderá funcionar como um fator extra de persuasão aos turistas golfistas estrangeiros de
que Portugal está "Clean & Safe" (como o selo de qualidade concebido pelo Turismo de Portugal), e
ajudar a encher os campos em outubro e novembro.
 
Só o Portugal Masters atinge um mercado televisivo potencial de mais de 200 milhões de lares e
estima-se que este ano as audiências possam ser superiores ao habitual.
 
Mesmo o Open de Portugal, como frisa Miguel Franco de Sousa, que normalmente  tem um valor de
cariz sobretudo desportivo, irá revestir-se este ano de uma importância maior enquanto veículo de
promoção turística do campo, da região e do país .
 
Piero dal Fabbro concorda, em teoria, com esta estratégia, mas, na prática, é mais cauteloso.
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Este ano é uma grande incógnita. Basta dizer que, neste momento, dos cinco campos que temos em
Vilamoura só há um aberto neste momento, o Old Course. É impossível saber o que poderá vir a
passar-se em outubro e novembro, até porque irá depender muito das companhias aéreas que
estiverem a operar no Algarve , sublinhou o CEO da Dom Pedro SA.
 
Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) em exclusivo para Record
 
Hugo Ribeiro
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CM TV

 	Duração: 00:01:50

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 86944044

 
08-06-2020 21:09

1 1 1

Autarquia de Faro proibiu a realização de festas em espaços públicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5ef884bc-2150-441d-bd81-

88b7c7aa1a58&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A autarquia de Faro proibiu a realização de festas em espaços públicos. A decisão foi tomada na
sequência de comportamentos considerados menos adequados ao longo da última semana.
Declarações de Rogério Bacalhau, pres. da Câmara.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:34

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86942636

 
08-06-2020 20:32

1 1 1

Fronteiras na UE

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7b2da7b3-9811-4fe2-9947-

a8b121e11f70&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Dentro da União Europeia, a reabertura de fronteiras não segue uma regra geral, há países que ainda
permanecem fechados como Portugal, França, Espanha ou a Bélgica.
Declarações da Comissária Europeia Administração Interna.

 
Repetições: RTP 2 - Jornal 2 , 2020-06-08 21:46
 RTP 3 - 360 , 2020-06-08 22:13
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-09 09:07
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-09 09:08
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-06-08 00:44
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RTP 1

 	Duração: 00:02:33

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 86942629

 
08-06-2020 20:27

1 1 1

Desconfinamento/Partidos defendem mais controlo nos aeroportos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dbdee60a-6800-4e36-882a-

337150e28915&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Da esquerda à direita, os partidos defendem mais controlo de quem chega aos aeroportos
portugueses, para se conter melhor a pandemia. A região de Lisboa e Vale do Tejo continua, no
entanto, a ser a maior das preocupações de contágio.
Declarações de Ricardo Batista Leite, PSD; Jerónimo de Sousa, PCP; António Carlos Monteiro, CDS-PP;
Bebiana Cunha, PAN; André Ventura, Chega; Moisés Ferreira, BE; Mariana Silva, PEV; Carla Castro,
Iniciativa Liberal; José Luís Carneiro, PS.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-06-08 20:53
 RTP 3 - 3 às... , 2020-06-09 10:18
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-06-08 00:07
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Turismo com 86 milhões de euros
para promoção de rotas aéreas

Organização de eventos e apoio a microempresas

O 
Turismo de Portu-

gal terá disponíveis 

86 milhões de eu-

ros para promoção 

de rotas aéreas, organiza-

ção de eventos e extensão 

do apoio a microempre-

sários, de acordo com o 

Programa de Estabiliza-

ção Económica e Social.

Segundo o documen-

to, publicado em Diário 

da República no sábado à 

noite, no âmbito do pla-

no de retoma da opera-

ção aérea, o Turismo de 

Portugal terá disponíveis 

20 milhões de euros para 

promover «o lançamento 

ou desenvolvimento de 

rotas aéreas de interesse 

turístico para Portugal».

A ação visa «a valoriza-

ção e divulgação da oferta 

turística nacional dirigida 

aos canais de distribui-

ção nos diversos merca-

dos emissores, mediante a 

realização de campanhas 

de marketing de destinos 

regionais», refere o Execu-

tivo no documento.

Os destinatários des-

ta medida são «empresas 

da cadeia de produção e 

distribuição turística no(s) 

mercado(s) em que atua».

Haverá ainda a cria-

ção de um mecanismo 

financeiro que pretende 

responder às necessida-

des imediatas e premen-

tes de financiamento das 

microempresas e Peque-

nas e Médias Empresas 

(PME) de organização de 

eventos, cuja atividade está 

limitada por força das res-

trições impostas no qua-

dro da covid-19 e apoio 

à promoção de eventos.

O montante destina-

do a este mecanismo é 

de 20 milhões de euros. 

O Programa contempla 

uma verba adicional de 

seis milhões de euros pa-

ra devolução do IVA pa-

go pelos organizadores de 

congressos, feiras, expo-

sições, seminários, con-

ferências e similares. O 

documento prevê ainda 

a extensão do apoio fi-

nanceiro da linha desti-

nada às microempresas 

do Turismo e conversão 

parcial em fundo perdido 

do mesmo, com reforço 

do montante em 40 mi-

lhões de euros. O Governo 

estima uma queda do PIB 

de 6,9% este ano, devido 

à pandemia, e prevê um 

crescimento de 4,3% em 

2021, segundo o Progra-

ma de Estabilização Eco-

nómica e Social. O exe-

cutivo estima ainda uma 

taxa de desemprego este 

ano de 9,6% e de 8,7% em 

2021. Em 2019, a taxa de 

desemprego foi de 6,5%, 

segundo dados do Insti-

tuto Nacional de Estatís-

tica (INE) citados no do-

cumento. O Programa de 

Estabilização Económi-

ca e Social, aprovado na 

quinta-feira pelo Conse-

lho de Ministros e publi-

cado no sábado à noite no 

Diário da República, vigo-

rará este ano para respon-

der à crise provocada pe-

la pandemia da covid-19.

O Governo vai aprovar 

amanhã, dia 09 de junho, 

a proposta de revisão do 

Orçamento do Estado de 

2020 relacionada com a 

covid-19 que refletirá o 

Programa de Estabiliza-

ção Económica e Social.
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epois de dois meses e meio 

focados na saúde pública, 

numa estratégia que permi-

tiu alcançar “uma situação epidemioló-

gica muito favorável”, os Açores entram 

agora num novo capítulo de retoma da 

atividade turística. “Este mês de junho 

é o nosso mês de reentrada depois de 

dois meses e meio em que estivemos 

muito focados na saúde pública, mas 

que nos permitiram olhar agora para 

a retoma de outra forma”, afirmou a 

Secretária Regional da Energia, Am-

biente e Turismo, Marta Guerreiro, na 

Web Conferência ‘Açores: Preparar o 

futuro’, promovida pelo Publituris, que 

contou também com a participação da 

prioridade nesta fase: receber os turis-

tas com segurança e com confiança no 

destino Açores”. Para esse efeito, Marta 

Guerreiro destacou a elaboração do 

manual de boas práticas Covid-19 de-

dicado ao turismo e a capacidade de 

testar os visitantes que chegam, assim 

como de tratar os eventuais casos po-

sitivos que podem surgir desses testes.

Paralelamente às preocupações com a 

segurança, Marta Guerreiro mostrou-

-se confiante quanto ao posiciona-

mento alcançado pelo destino nos 

últimos anos e que agora está mais 

do nunca presente nas intenções dos 

turistas. “Somos o único arquipélago 

do mundo e a única região do país cer-

tificada enquanto destino turístico sus-

tentável, temos um dimensionamento 

das nossas infraestruturas turísticas 

muito adequado àquela que é a pro-

cura aos dias de hoje, proporcionamos 

experiências exclusivas, com produtos 

de excelência, somos um povo de pes-

soas autênticas e hospitaleiras, temos 

pouca densidade turística. E, portan-

to, estamos confiantes, que esta nova 

propensão mundial se encaixa perfei-

tamente naquela que é a nossa oferta”, 

referiu.

Comunicação

Comunicar ao mundo o mais breve 

possível que os Açores estão prontos 

para dar o passo em frente e receber 

turistas a partir do mês de julho é o que 

vai marcar a diferença entre ter “um 

ano mau ou um ano horrível” para os 

hoteleiros e operadores da região au-

tónoma.

Romão Braz, vice-presidente do Con-

selho de Administração da Finançor, à 

qual pertence a marca hoteleira  Azores 

Hotels & Leisure com três unidades em 

três ilhas açorianas, disse que a econo-

mia do arquipélago está ansiosa e de-

sesperada pela reabertura do turismo 

Associação do Turismo dos Açores, do 

Grupo SATA, do Grupo Finançor e do 

Grupo Newtour.

No dia que em a SATA Air Açores reto-

mou a operação interilhas, no passado 

dia 29 de maio, também as regras de 

acesso à região mudaram. Deixou de 

ser obrigatório o isolamento profiláti-

co de 14 dias, mas quem viajar para o 

destino passa a ter duas opções: ou traz 

consigo o teste PCR negativo realizado 

nas 72 horas antes do embarque ou 

terá de realizar o teste à chegada. Pelo 

menos durante o mês de junho os pas-

sageiros terão de repetir o teste no 5º e 

no 13º dia. Neste caso, “a região dispo-

nibiliza os meios para o fazer e o passa-

geiro vai ter que aguardar o resultado 

do mesmo numa unidade hoteleira”, 

explicou Marta Guerreiro. O prazo má-

ximo para a obtenção do resultado é 

de 48 horas, mas “em média estamos 

a demorar menos de 24 horas”, referiu 

a responsável. O Governo Regional vai 

ainda disponibilizar unidades hote-

leiras, suportando esse custo, onde o 

passageiro deve aguardar o resultado 

do teste.

Confiança é agora a palavra de ordem 

na retoma da atividade. “O turismo é 

uma atividade de pessoas, como tal, te-

mos de retomar a atividade com todas 

as questões de segurança pública bem 

asseguradas. Esta é a nossa grande 

Carina Monteiro e Raquel Relvas Neto / cmonteiro@publituris.pt e rneto@publituris.pt • Fotos: DR

D

Ao mesmo tempo que o Grupo 

SATA anuncia o plano de retoma 

de voos, os Açores preparam-se 

para receber turistas.  

Açores retomam atividade 
com novas regras

CONFERÊNCIAS
WEB
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municação aos mercados internacio-
nais. Contudo, o responsável adverte 
que estes prazos vão ser revistos tendo 
em conta as situações que se vivem em 
determinados mercados emissores in-
ternacionais.
Quanto à urgência no lançamento 
de campanhas para promover este 
posicionamento dos Açores e o pa-
pel que teve no controlo da pande-
mia na região, o presidente da ATA 
recorda que a associação,  “embora 
seja uma entidade neste momen-
to quase privada, é subsidiada por 
fundos comunitários e desenvolver 
qualquer campanha, como sabe-
mos, não custa meia dúzia de custos, 
têm de ser lançados concursos nesse 
sentido”. Assim, complementa, “os 
concursos levam algum tempo”. “Foi 
nesse sentido que estivemos a pre-
parar e continuamos a preparar uma 
campanha em consonância com a 
Secretaria de Turismo, que muito 
brevemente estará pronta para ir 
para o ar”, conclui.
Recorde-se que a SATA Air Açores, 
a companhia que assegura os voos 
interilhas, retomou a operação para 
passageiros no passado dia 29 de 
maio. A parir de 15 de junho está 
previsto o recomeço das ligações da 
Azores Airlines entre Lisboa/Ponta 
Delgada, Lisboa /Terceira e Ponta 
Delgada/ Funchal. A 22 de junho, a 
Horta e o Pico começarão a receber 
ligações da companhia. Somente no 
início de julho está prevista a aber-
tura aos mercados internacionais. O 
presidente do grupo SATA, Luís Rodri-
gues, sublinhou durante a conferên-
cia que este calendário é apenas uma 
previsão: “Temos de ter consciência 
que o nível de incerteza é significativo 
e que a qualquer momento, por algu-
ma razão fora do nosso controlo, isto 
pode ser modificado. Mas, à partida, é 
bom que exista um plano, esse plano 
é faseado porque acreditamos que os 
passageiros vão retomar a sua neces-
sidade de viajar de forma gradual, e 
a operação vai acompanhando isso. 
Depois, se tudo correr bem com o 
alinhamento entre todas as partes, 
no verão a operação estará a decorrer 
normalmente”.   P

na região.
Durante a conferência, o responsável 
manifestou a sua satisfação com as 
medidas tomadas pela região para 
controlar a pandemia da COVID-19, 
contudo, “a certa altura começou a ser 
em demasia porque temos de retomar 
a economia, estamos a ser fortemente 
afetados”.
Para Romão Braz é essencial passar a 
mensagem aos operadores e aos tu-
ristas que são bem-vindos aos Açores. 
“Julgo que é obrigatório isto ser decla-
rado. Temos que afirmar que a partir 
de julho as pessoas são bem-vindas, 
temos de trabalhar com os mercados 
que são fundamentais para os Açores”, 
salientou o vice-presidente da Finan-
çor, destacando que, além do mercado 
doméstico, é importante conseguir-
-se “retomar algumas ligações com os 
EUA, Canadá, Alemanha, Holanda, 
Bélgica, Suíça”. Para tal, “temos de ter 
uma estratégia concreta. Temos de 
comunicar, não vamos esperar mais 15 
dias para comunicar”.
A diferença, explica o empresário, está 
entre a operação de 2020 ser “um ano 
mau ou horrível”, refere. ” Neste mo-
mento, sonho em ter só um ano mau. 
Acho que ainda é possível lá chegar-
mos”, indica, frisando que nunca ima-
ginou ter uma empresa com quebras 
de 80% nas vendas como o que se está 
a verificar atualmente.
“Se conseguíssemos ter julho a 30% 
[de taxa de ocupação] e um agosto, 
setembro e outubro a 40% ou 50%, 
no final do ano teríamos uma quebra 
de 65% a 70%. Este é hoje o cenário 
otimista para os hoteleiros. Se tal não 
acontecer, vamos ter uma quebra de 
80%. Estou muito preocupado não só 
com os hotéis, mas com os rent-a-cars, 
com os restaurantes, com as empresas 
de animação turística que estão a fa-
turar zero nestes meses depois de um 
longo e penoso inverno”, explicou o 
empresário.
A opinião de que é necessário comuni-
car que os Açores estão prontos para re-
ceber turistas é também partilhada por 
Tiago Raiano, CEO do grupo Newtour, 
que conta com o operador turístico 
Soltrópico, a empresa de animação tu-
rística Picos de Aventura, entre outras 

empresas na área do Turismo. Para o 
empresário, a transmissão de confian-
ça aos consumidores é uma área onde 
o destino não tem estado tão bem. 
“Temos de, definitivamente, alinhar 
uma estratégia comunicacional, quer 
do ponto de vista institucional, quer do 
ponto de vista dos privados, para trans-
mitir confiança ao consumidor, porque 
podemos fazer tudo muito bem mas 
vamos esbarrar com um aspecto que 
se chama confiança”, adverte. Mas esta 
não é uma lacuna que apenas abran-
ge os Açores. Para Tiago Raiano este 
“é um problema nacional”, pois não 
se pode “ter as capelinhas nacionais 
em que cada região tem quase a sua 
forma de se posicionar, temos que ter 
uma voz só, um procedimento só. Não 
podemos ter uma lógica se vamos para 
uma região temos um procedimento, 
se vamos para outra temos outro pro-
cedimento”.
O CEO da Newtour defende que os 
procedimentos e a comunicação têm 
de ser uniformes, porque “quando os 
mercados internacionais olharem para 
Portugal vão olhar como um todo e a 
única forma que temos efetivamente 
de recuperar a confiança do consumi-
dor é, se em termos comunicacionais, 

falarmos a uma só voz naquilo que está 
a ser feito e na forma como nos posi-
cionamos”. “Não há outra forma de nos 
posicionarmos enquanto país que não 
seja a uma única voz”, alerta, realçando 
que a confiança tem de estar presente 
em todo o processo de distribuição 
turística, que vai desde os aviões, aero-
portos, às empresas de animação turís-
tica, transferes e hotéis, entre outros.
“Para que um arquipélago como os 
Açores possa ainda recuperar algu-
ma coisa e almejar ter um agosto ou 
um setembro, com alguns números 
que atenuem toda esta pancada que 
vamos levar, a acessibilidade aérea é 
fundamental”, sublinhou, destacando 
a abertura de ligações anunciada pelo 
Grupo SATA.  “As acessibilidades aére-
as são fundamentais, demos um pri-
meiro passo. É fundamental que esse 
passo seja continuado e se mantenha 
com outra abrangência em julho e re-
lembro que de facto os agentes econó-
micos turísticos dos Açores fizeram o 
seu trabalho, (…) estão efectivamente 
preparados para receber turistas”.

ATA lança plano estratégico
Foi durante a Web Conferência que 
Carlos Morais, presidente da Associa-
ção de Turismo dos Açores, explicou 
que a entidade desenvolveu um pla-
no estratégico dividido em três fases. 
A primeira fase tem como foco o mer-
cado regional e vai ser comunicada a 
partir de 15 de junho. Segundo o res-
ponsável, além dos açorianos, esta 
fase abrange também o mercado ma-
deirense, potenciado pela reabertura 
em breve das ligações aéreas entre os 
destinos pela companhia aérea SATA.
Numa segunda fase, a ATA vai reto-
mar a promoção junto do mercado 
nacional, algo que o responsável 
aponta que acontecerá no final do 
mês de junho, altura em que vão estar 
prontas campanhas específicas.
Contudo, Carlos Morais avança que, 
durante os primeiros quinze dias de 
junho, vai ser lançado um apoio espe-
cífico para agências de viagens e ope-
radores turísticos regionais e nacionais. 
Já a terceira fase, que o presidente da 
ATA prevê que aconteça nos meses de 
agosto e setembro, vai centrar-se na co-

Deixou de ser 
obrigatório 
o isolamento 
profilático de 14 
dias, mas quem 
viajar para o destino 
passa a ter duas 
opções: ou traz 
consigo o teste PCR 
negativo realizado 
nas 72 horas antes 
do embarque ou terá 
de realizar o teste à 
chegada.

...
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“Quero acreditar que, 
se houver voos em 
agosto, estaremos a 
trabalhar em força”

Os planos da 
Madeira para 
a reabertura

Açores reabrem 
com novas 
regras
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Depois de medidas bastante 

restritivas, mas com resultados 

positivos, chegou a hora de 

retomar a atividade turística.

Ao mesmo tempo que o Grupo 

SATA anuncia o plano de retoma 

de voos, os Açores preparam-se 

para receber turistas.  

O Grupo Vila Galé tem planos para abrir todas as suas 

unidades em junho e julho, num claro sinal de confiança ao 

mercado e aos seus colaboradores. 

ENTREVISTA 
pág. 06-10

FORMAÇÃO 
EM TURISMO

Dossier
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partir de 1 de julho, os pas-

sageiros que viajem para a 

Região Autónoma da Ma-

deira vão ter de apresentar 

o resultado de um teste de despiste 

à COVID-19 realizado nas últimas 72 

horas da sua chegada ao destino ou, 

na ausência deste, submeter-se a um 

teste à chegada a um dos dois ae-

roportos do arquipélago, cujo custo 

será da responsabilidade do Governo 

Regional madeirense. O tema esteve 

em debate na Web Conferência do 

Publituris “Madeira: Preparar o fu-

turo”, realizada no passado dia 22 de 

maio, que contou com a participação 

de Eduardo Jesus, secretário Regional 

de Turismo e Cultura da Madeira e 

presidente da Associação de Promo-

ção da Madeira.

Na ocasião, o responsável teve a 

oportunidade de explicar que os 

testes são uma forma de garantir a 

quem chega que todos foram tes-

tados e que não existem casos po-

sitivos do novo coronavírus. “Julgo 

que isto é uma enorme valia e uma 

mensagem de bem-estar para que 

as pessoas possam cá vir”, defendeu.

A Madeira segue assim o exemplo de 

destinos como a Islândia e a Grécia, 

“da realização dos testes à chegada” 

que “não tem qualquer custo para o 

Comissão Europeia, ao Governo da 

República, mas a União Europeia de-

cidiu não atender a este tipo de preo-

cupações. É por isso que defendo que 

a Comissão Europeia falhou redonda-

mente ao não assumir o controlo na 

origem”, salienta. E adverte que, “se 

o controlo fosse feito na origem, os 

níveis de confiança em toda a Europa 

seriam necessariamente diferentes”.

Quanto à reabertura dos mercados 

turísticos emissores, o secretário Re-

gional de Turismo recordou que esta 

não depende exclusivamente da Ma-

passageiro, porque a região assume 

a totalidade desse custo”. Esta “é uma 

atitude igual ao que faz a Grécia, a 

Islândia e isto por uma razão mui-

to simples”, ou seja, a dependência 

das acessibilidades aéreas, uma das 

únicas portas de entrada de destinos 

insulares. “Há aqui um cuidado muito 

grande no que diz respeito ao resta-

belecer da confiança e estes destinos, 

que são destinos insulares na depen-

dência direta de uma acessibilidade, 

neste caso a aérea, têm de tomar es-

tas medidas sob pena de não conse-

guirem manter os níveis de confiança 

que se impõem neste momento”, jus-

tificou.

Contudo, para o governante madei-

rense seria bem mais simples e prá-

tico se a realização dos testes fosse 

obrigatória nos destinos de origem 

dos voos, uma medida que o Gover-

no Regional apelou que a Comissão 

Europeia tomasse. “Mantivemos uma 

posição durante todo este processo, 

ainda a defendemos, apesar de ven-

cidos, que o controlo devia ser sem-

pre na origem. Manifestámos isto à 

Carina Monteiro e Raquel Relvas Neto / cmonteiro@publituris.pt e rneto@publituris.pt • Fotos: DR
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Depois de medidas bastante 

restritivas, mas com resultados 

positivos, é agora hora de retomar 

a atividade turística na Madeira.

Madeira vai continuar 
a controlar quem chega 
ao arquipélago
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levantamento da quarentena e a 
definição das regras de segurança e 
controlo de passageiros. “A situação 
da capacidade aérea e da quaren-
tena estão ultrapassadas. Quanto à 
solução dos testes, todos concorda-
mos que o que interessa é que haja 
condições para as pessoas virem e 
oferecermos segurança”, afirma, dei-
xando como sugestão a oferta de um 
voucher a quem voluntariamente fi-
zer o teste na origem.
Preocupado com o cenário atual das 
empresas de animação turística e 
apreensivo quanto ao futuro, assim 
se mostrou Pedro Mendes Gomes, 
proprietário Rota dos Cetáceos, du-
rante a Web Conferência em que 
também participou. “Estamos com 
quebras muito complicadas e es-
tamos ansiosos para saber qual vai 
ser o futuro das empresas de ani-
mação turística.” O turismo nacional 
e regional não são suficientes para 
aguentar a operação, por isso Pedro 
Mendes Gomes aguarda a retoma 
dos mercados internacionais ain-
da no verão. “É a nossa esperança 
para que ainda consigamos salvar 
um pouco do verão, nomeadamen-
te agosto e setembro. Temos tido 
imensos operadores que trabalham 
connosco e que querem regressar à 
Madeira”. 
Apesar da incerteza, o proprietário 
da empresa de animação turística 
acredita no posicionamento da Ma-
deira. “É um local seguro, com exce-
lentes medidas de segurança sani-
tária implementadas pelo Governo 
Regional e esperemos brevemente 
beneficiar com isso. As pessoas que-
rem lugares seguros e natureza , que 
é o que temos mais na Madeira”
No entanto, Pedro Mendes Gomes 
alerta para a necessidade de apoio 
às empresas de animação turística. 
“Uma empresa marítimo-turística 
tem muitos custos e sem qualquer 
receita neste momento é normal 
que estejamos preocupados. Preten-
demos que o Governo Regional con-
tinue a apoiar-nos nesta área para 
minimizar o máximo de custos pos-
síveis e manter os postos de trabalho 
nesta atividade”, concluiu. P

deira, “se assim fosse podíamos rapi-
damente reativar as coisas. Temos de 
estar sempre na dependência e com 
muita atenção à evolução epidemio-
lógica” de mercados emissores como 
o Reino Unido, a Alemanha, França e 
Espanha.
Relativamente ao mercado nacional, 
Eduardo Jesus explicou que a Madei-
ra é o destino preferido da APAVT – 
Associação Portuguesa de Agências 
de Viagens e Turismo com quem têm 
vindo a trabalhar de perto de forma a 
“potenciar essa notoriedade do Desti-
no Preferido 2020 de uma forma mui-
to ativa”. “Temos perfeita consciência 
que o empenho que existia para 2020 
não vai traduzir os resultados que 
eram esperados, mas é também uma 
forma de estarmos permanentemen-
te a insistir junto do mercado nacio-
nal. Estamos convencidos que dará o 
seu fruto à conquista da preferência 
do mercado nacional pela Região Au-
tónoma da Madeira”.

Incentivos ao mercado 
nacional
Com as tendências a apontarem 
para um turismo de curta distância, 
o mercado nacional é visto como o 
primeiro a retomar à Madeira. No 
entanto, o administrador do gru-
po Pestana, Paulo Prada, que tam-
bém participou na Web Conferên-
cia, lembrou que, para a Madeira, 
o mercado português representa 
pouco mais de 10% da quota de 
mercado. “A questão do preço das 
viagens e, eventualmente, algumas 
barreiras à entrada, podem influen-
ciar negativamente e afugentar o 
mercado nacional. Deveria haver 
alguma forma de cativar os turistas 
nacionais”, defende, lembrando al-
gumas ideias que já surgiram, tais 
como o alargamento do subsídio de 
mobilidade a todos os portugueses 
que queiram viajar para a Madeira, 
algo já defendido pelo presidente 
do Governo Regional. “Ao fim ao 
cabo era-lhes permitido viajar a um 
preço de 85 euros, tal como a nós 
quando nos deslocamos ao conti-
nente”, defendeu.
Além de ser “absolutamente essen-

cial para o turismo nacional, ajudaria 
a resolver os problemas de tesouraria 
da TAP”, considera. “Seria uma forma 
do Estado injetar dinheiro na compa-
nhia, permitindo que a TAP operasse 
mais rotas com um ‘load factor’ su-
perior”. Paulo Prada lembrou outras 
medidas como a dedução fiscal de 
despesas de alojamento e de outras 
atividades turísticas quando as mes-
mas são realizadas fora do concelho 
de origem.
“Sem essas medidas, temo que não 
tenhamos algo muito diferente da-
quilo que tivemos em anos anterio-
res”, no que diz respeito ao mercado 
nacional.
Já quanto aos principais mercados 
internacionais, britânico e alemão, 
Paulo Prada fez uma análise diferen-
ciada. “Os ingleses são muito pouco 
sensíveis a estas questões, quando 
puderem viajar, vão fazê-lo. Já a Ale-
manha, tem uma hipersensibilidade 
a estes temas. Quando tivemos um 
pequeno surto de Dengue, o mercado 
mais afetado foi o alemão”.
Apesar de considerar que a retoma 
turística da Madeira depende destes 
dois mercados, Paulo Prada afirmou 
que “há uma boa janela de oportu-
nidade no inverno IATA 2020/2021 
para o mercado nórdico” e explica 
porquê. “O mercado nórdico tinha sa-
ído da Madeira, e de outros destinos 
semelhantes, para ir para a Tailândia 
e América do Sul na altura do inver-
no. Com esta tendência de viagens 
mais curtas e rápidas, a Madeira está 
bem posicionada para poder cativar o 
mercado nórdico e escandinavo, que 
nos últimos anos apresentou valores 
diminutos”.

Porto Santo
A operação turística para o destino 
Porto Santo deverá retomar no início 
de julho, concretamente a 3 de julho, 
com um voo charter da Dinamar-
ca que se prolongará até ao final de 
dezembro. Já a TAP deverá retomar 
os voos para o destino a 13 de julho. 
As datas foram avançadas por Bru-
no Martins, um dos participantes da 
Web Conferência. Para o diretor-geral 
do Vila Baleira, unidade hoteleira 

de Porto Santo, o destino tem “uma 
oportunidade de, no verão, face às cir-
cunstâncias atuais, recuperar alguma 
coisa”.
O principal mercado é o nacional no 
verão, seguido do dinamarquês, ita-
liano e alemão. “No que diz respeito 
à Dinamarca, o país prepara a sua 
abertura em meados do mês de ju-
nho. Itália continua a reduzir os seus 
números e também prepara a aber-
tura. Já a operação da Alemanha 
para o Porto Santo está em causa. 
Gostariam de começar em julho ou 
em agosto, mas se falharem estes 
dois períodos, dificilmente virão este 
ano”, declarou Bruno Martins. Quan-
to ao mercado nacional, no caso do 
Vila Baleira, o hotel recebe mais de 
10 mil portugueses por ano no pe-
ríodo de verão. Bruno Martins está 
confiante na escolha do Porto San-
to para as férias dos portugueses. “A 
ilha só teve dois casos, foi a primei-
ra praia a abrir e está a uma hora e 
meia de distância com todas as re-
gras asseguradas. Penso que o Porto 
Santo poderá e deverá ser uma das 
principais operações para o verão 
dos portugueses este ano”.
Bruno Martins defendeu que o es-
sencial para a retoma da atividade 
turística é a capacidade aérea, o 

A operação 
turística para o 
destino Porto Santo 
deverá retomar 
no início de julho, 
concretamente 
a 3 de julho, com 
um voo charter da 
Dinamarca que se 
prolongará até ao 
final de dezembro.
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Madeira: Preparar o 
futuro

20 - Web Conferência
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“Quero acreditar que, 
se houver voos em 
agosto, estaremos a 
trabalhar em força”

Os planos da 
Madeira para 
a reabertura

Açores reabrem 
com novas 
regras

WEB CONFERÊNCIA
pág. 20-21

WEB CONFERÊNCIA
pág. 22-23

Depois de medidas bastante 

restritivas, mas com resultados 

positivos, chegou a hora de 

retomar a atividade turística.

Ao mesmo tempo que o Grupo 

SATA anuncia o plano de retoma 

de voos, os Açores preparam-se 

para receber turistas.  

O Grupo Vila Galé tem planos para abrir todas as suas 

unidades em junho e julho, num claro sinal de confiança ao 

mercado e aos seus colaboradores. 

ENTREVISTA 
pág. 06-10

FORMAÇÃO 
EM TURISMO

Dossier
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Executivo madeirense detecta "espaço de progressão na parceria atiãntica". 

TURISMO 

Ilhas preferem 
testar na origem 
RICARDO MIGUEL OLIVEIRA 
rmoliveira@dnoticias.pt 

Por mais planos que se façam, a 
vontade insular volta sempre à pri-
meira fórmula e à exigência que o 
controlo sanitário à covid-19 seja 
feito sempre na origem das viagens 
turísticas. 

Os governos da Madeira e de Ca-
nárias reafirmaram ontem esse 
princípio ontem numa reunião que 
mantiveram por videoconferência, 
com o executivo madeirense a ga-
rantir que "ambas as regiões" ma-
nifestaram "uma posição muito 
bem definida" e "idêntica", defen-
dendo que "o controlo sanitário 
deve fazer-se sempre na origem 
das viagens". Esta é aliás uma posi-
ção que a Madeira assumiu desde o 
início da crise pandémica e que 
reivindicou não só junto do Gover-
no da República, como também da 
União Europeia. Essa mesma defe-
sa foi constatada por parte do Go-
verno de Canárias, refere nota da 
Quinta Vigia. 

Em Espanha, a imprensa espe-
cializada opta por destacar o em-
penho comum em lançar um cor-
redor verde entre as ilhas, a fim de 
reactivar a actividade turística. A 
Madeira e as Ilhas Canárias, "terri-
tórios seguros e com baixo contá-
gio", concordaram que qualquer 
cidadão que viaja entre os dois ar-
quipélagos o faz depois de ter um 
teste de PCR negativo "porque é 
essencial para o turismo seguro", 
explicou o presidente da Governo 
das Ilhas Canárias. 

A Hosteltur vai mesmo mais lon-
ge ao referir que "este é o primeiro 
acordo alcançado por duas regiões 
ultraperiféricas da UE (RUP) após 
a crise da covid-19 para impulsio-
nar um dos sectores mais impor-
tantes das suas economias". 

Por cá, apenas foi tornado públi-
co que "na reunião ficou decido 
evoluir no sentido de afirmar in-
ternacionalmente esta mesma po-

 

A Madeira não integra a lista da 
Forbes dos 20 locais mais seguros 
para viagens e turismo pós-coro-
navírus, ao contrário dos Açores, 
Alentejo e Algarve que surgem em 
4.0, 60 e 9.01 ugar na tabela. 
Revelada esta semana pela revista 
norte-americana, a mesma que no 
final de Maio enalteceu a praia do  

lição comum, e, simultaneamente, 
continuar a fazer ver junto da 
União Europeia que as Regiões Ul-
traperiféricas têm especificidades 
próprias que justificam esta defe-
sa, e igualmente, relevar a necessi-
dade de um reforço dos fundos eu-
ropeus para fazer face aos cons-
trangimentos da Covid-19 nestes 
territórios insulares". 

Na mesma reunião houve opor-
tunidade também de "serem ex-
ploradas outras formas de colabo-
ração, nomeadamente no que res-
peita à implementação deste mes-
mo princípio nas ligações que hoje 
são asseguradas entre a Madeira e 
Canárias através da companhia 
Binter", lê-se na nota que resumiu 
a 'cimeira', com o executivo madei-
rense a salientar "a abertura que 
existiu" e margem de progressão 
"nesta parceria atlântica de rele-
vante interesse". 

Porto Santo por ser segura, a lista 
dos melhores destinos europeus é 
liderada por Tbilisi, Georgia e é 
feita com base nas indicações da 
European Best Destinations 
(EBD), a mesma organização que 
seleccionou 10 praias europeias 
com baixa taxa de contágio de co-
vid-19. 

MADEIRA E 
CANÁRIAS ADMITEM 
COOPERAR NO 
CAPÍTULO DAS 
ACESSIBILIDADES 

A TAP informou ontem que reuniu 
com várias entidades representati-
vas do Porto e do Norte de Portu-
gal, como objectivo de "identificar 
oportunidades que levem a um 
crescimento da sua operação no 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro" 
A companhia garante estar empe-
nhada em recuperar "tão rapida-

 

O operador turístico lançou uma 
campanha de vendas antecipadas 
para pacotes de férias no Porto 
Santo. Disponível para reservas 
até 30 de Junho, a oferta do ope-

 

Na videoconferência participa-
ram, por parte das ilhasespnho-
las, o presidente do governo, Angel 
Perez, o vice-presidente, Román 
Rodríguez, o conselheiro para os 
Assuntos da Saúde, Júlio Manuel 
Hernandéz, e a conselheira para o 
Turismo, Yaiza Herrera. Pela Ma-
deira participaram o presidente do 
Governo Regional, Miguel Albu-
querque, o vice-presidente, Pedro 
Calado, o secretário regional da 
Saúde e Proteção Civil, Pedro Ra-
mos, e o secretario regional do Tu-
rismo e Cultura, Eduardo Jesus. 

mente quanto possível, e de forma 
sustentável, a proporcionalidade 
da sua oferta no aeroporto Francis-
co Sá Carneiro, no conjunto da sua 
operação, relativamente ao período 
pré COVID-19". 
A TAP assegura que irá continuar 
este processo de diálogo com todas 
as regiões portuguesas. 

rador começa 610 euros por pes-
soa em voos especiais directos às 
segundas-feiras de Lisboa e do 
Porto de 20 de Julho a 14 de Se-
tembro. 

FORBES IGNORA MADEIRA 

VAI CHEGAR A VEZ DA REGIÃO 

SONHANDO JÁ VENDE PORTO SANTO 
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