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A1  
Renascença

 	Duração: 00:04:21

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87278359

 
29-06-2020 08:06

Corredor turístico com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cf43cea8-1f0a-4c34-b213-

131c9944f448&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo britânico deve revelar hoje a lista de países que vão ser incluídos nos corredores aéreos
com o Reino Unido a partir do próximo mês, permanece ainda a dúvida quanto à inclusão de Portugal
nessa lista, estes corredores de viagem tem como objetivo permitir que os britânicos possam ir de
férias sem precisar de cumprir quarentena de 14 dias no regresso ao Reino Unido.
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TSF

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87277561

 
29-06-2020 07:02

Boris Johnson divulga hoje a lista de países para onde os britânicos podem ir de férias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c7ffa9c2-3a0e-4cb4-8748-

45a55bbdce99&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Boris Johnson divulga hoje a lista de países para onde os britânicos podem ir de férias, sem
precisarem de cumprir a quarentena de 14 dias ao regressarem a casa. No ano passado, os turistas
britânicos representaram quase 20% dos visitantes estrangeiros que passaram por Portugal, mas
agora e por causa do aumento de infeções por COVID nas últimas semanas, em especial na região de
Lisboa e Vale do Tejo, Portugal arrisca-se a não ser incluído nos primeiros corredores aéreos para os
turistas britânicos.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-29 08:04
 TSF - Notícias , 2020-06-29 09:14
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  Corte: 1 de 1ID: 87276749 29-06-2020

GOVERNO MUDA ADMINISTRAÇÃO 

BA  oncologista Ana Castro vai 
ser a nova presidente do Conse-
lho de Administração do Centro 
Hospitalar Universitário do Al-
garve (CHUA). A médica subs-
titui Ana Paula Gonçalves, que 
exerce o cargo desde setembro 
de 2017.0 CM tentou contactar 
Ana Castro, mas não obteve  

resposta. Mariana Santos, en-
fermeira-chefe do Hospital de 
Portimão, será a enfermeira-
-diretora, e remeteu qualquer 
esclarecimento para o Ministé-
rio da Saúde. Já Paulo Neves, 
apontado como vogal executi-
vo na futura administração, não 
confirmou a nomeação, afir - Ana

 

Ana Paula Gonçalves deixa o cargo 

mando apenas ao CM: "seria 
precoce manifestar-me, cabe 
ao Governo". Paulo Neves é 
consultor nas áreas do turismo e 
Saúde e docente do ISCTE e foi, 
até 2012, administrador da Cai-
xa Saúde. Ao CM, Roque da Cu-
nha, secretário-geral do Sindi-
cato Independente dos Médi-
cos, disse que mudança peca 
por "tardia" pois "a atua ad-
ministração não deixará sau-
dades". *D.S.G. 

Oncologista vai administrar 
Centro Hospitalar do Algarve 
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A4 Gabinete de estudos do Ministério da Economia admite aumento de impostos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/06/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Paulo Ribeiro Pinto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5dd902cb

 
Estudo aponta setores prioritários nos apoios do Estado. Transportes aéreos não estão no topo. No
turismo a aposta deve ir para o segmento de luxo.
 
Um estudo do Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia admite que no futuro
será necessário cortar despesa ou aumentar os impostos para pagar a enorme dívida acumulada
devido à resposta à pandemia de covid-19.
 
Numa análise publicada este mês, o GEE fala de "um possível agravamento da carga fiscal futura na
sequência do aumento da dívida pública" que terá um "efeito recessivo sobre a procura doméstica",
alertando para a necessidade de se ter em conta essa consequência "numa estratégia de recuperação
da economia".
 
O trabalho, de vários autores, é sobre os setores que o Governo deve apoiar na fase de recuperação
da economia, tendo em conta "as limitações orçamentais e de dívida pública e externa com que
Portugal se defronta".
 
"Embora a poupança forçada que está a ocorrer durante a crise venha a ser progressivamente
reduzida, com um efeito positivo temporário na recuperação dos sectores mais afetados, este efeito
não será suficiente para compensar a quebra do consumo associado ao confinamento e à redução do
rendimento por via do aumento do desemprego e do previsível reforço da carga fiscal", apontam os
autores.
 
O novo ministro das Finanças tem repetido várias vezes que o Orçamento Suplementar não implica
cortes nos apoios sociais nem aumento de impostos. Mas ainda em meados de abril, o ministro da
Economia, Pedro Siza Vieira, numa entrevista à RTP, afirmou que "a despesa do Estado hoje são
impostos amanhã quando foi questionado sobre apoios a fundo perdido para as empresas. Uma
declaração que causou polémica, com o primeiro-ministro a rejeitar, por diversas ocasiões, uma
política de austeridade, entendida como corte na despesa do Estado e aumento a receita com
impostos mais altos.
 
Mas para os autores do estudo "Covid-19 - Retoma da Economia Portuguesa", as opções não são
muitas. "Tendo em conta o elevado endividamento da economia portuguesa, a possibilidade de gerir a
dívida de forma sustentável sem recurso a uma política orçamental mais restritiva poderá estar mais
limitada. O efeito desta política (quer através de cortes nas despesas ou de um agravamento da carga
fiscal) exercerá certamente um efeito recessivo sobre a procura doméstica prejudicando a retoma da
economia", lê-se no documento.
 
As mais recentes projeções apontam para valores recorde da dívida pública portuguesa com a equipa
das Finanças a aparecer entre as mais pessimistas de todas as entidades oficiais que apresentam
previsões. O gabinete de João Leão (134,4% do PIB) só é ultrapassado pela OCDE que aponta para
uma dívida a tocar nos 136% do PIB.
 
Turismo de luxo
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O estudo, do gabinete que já foi coordenado pelo atual ministro das Finanças, João Leão, procura
identificar os setores que podem "ajudar a uma retoma económica mais rápida" do país. Os autores
concluem que os apoios "deverão estar especialmente orientados para sectores com vocação externa
e sujeitos a concorrência internacional", justificando com o facto de estarem "menos dependentes do
mercado nacional, onde o elevado endividamento irá condicionar mais a evolução da procura
doméstica".
 
E o setor do turismo merece especial destaque tendo em conta a importância que tem vindo a assumir
nos últimos anos. Mas nem todo o tipo de turismo deve ser apoiado.
 
"Qualquer apoio ao sector do turismo deverá ser orientado para segmentos de mercado onde o
crescimento do sector possa ser sustentado (por exemplo, segmento de luxo ou turismo ecológico ou
de saúde), menos afetados pelo aumento de preço das viagens", indicando que "será espectável que o
designado 'turismo de massas' bem como as deslocações de negócios (congressos, conferências, etc.)
sofram uma redução substancial nos próximos tempos".
 
De acordo com a análise, entre os setores de atividade que poderão recuperar de forma mais rápida e
sustentada encontram-se o setor automóvel, a fileira do papel, a agricultura ou a indústria da
madeira, só para citar os primeiros quatro da lista. Na cauda surgem os setores ligados ao turismo,
incluindo os transportes aéreos. De recordar que a TAP pode receber uma injeção de capital do Estado
até 1,2 mil milhões de euros.
 
Partilhe esta notícia
 
Paulo Ribeiro Pinto
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O turismo em Portugal: clean, safe & empty
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/06/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Pedro Sousa Carvalho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ffb7fe1b

 
O Reino Unido deve anunciar hoje que Portugal ficará fora dos "corredores aéreos" que abrem na
próxima semana. É um duro golpe para o Algarve e para a Madeira.
 
As voltas que a vida dá. Há uns meses, muitos turistas que passeavam por bairros de Lisboa, como
Alfama ou a Mouraria, eram olhados de lado, num misto de aborrecimento e irritação. Em Veneza,
moradores chegaram a marchar pela cidade com cartazes a exigir "turistas, vão-se embora!". Em
Barcelona, alguém pintou numa rua, onde passam muitos turistas, "Gaudí odeia-te".
 
Com a pandemia, o turismo parou e muitos são aqueles que hoje entram na Sagrada Família de Gaudí
a pedir aos deuses o regresso dos turistas. As ruas de Alfama e da Mouraria estão vazias e em Veneza
as gôndolas continuam atracadas, num amargo 'fare niente'. É caso para dizer, nem oito, nem oitenta.
 
Para Portugal, a falta de turistas é um drama ainda maior. Na União Europeia, apenas quatro países
dependem mais das receitas do turismo do que nós: Croácia, Chipre, Malta e Grécia. O turismo em
Portugal emprega cerca de 400 mil trabalhadores, representa 14,6% do PIB e é a principal atividade
económica exportadora. Vale 52,3% das exportações de serviços e 18,6% do total de exportações de
bens e serviços.
 
Daí a importância da reabertura, a 1 de julho, das fronteiras de Schengen e a reabertura das cancelas
com Espanha, com direito a honras de Estado. Segundo o Expresso, entre Caia e Badajoz vão estar o
Presidente da República, o rei Felipe VI, António Costa e Pedro Sánchez.
 
O problema para Portugal é que nem todos os países querem abrir-nos as portas. A subida dos novos
casos de Covid-19 nas últimas semanas já levou oito países a colocarem Portugal na lista negra:
estamos proibidos de entrar na Dinamarca, Finlândia, Áustria, Lituânia, Eslováquia, Letónia, Chipre e
Malta.
 
Se a maior parte destes países não nos aquece nem arrefece em termos de turismo, com o Reino
Unido a história é outra. Os britânicos anunciam esta segunda-feira os países com os quais vão abrir a
6 de julho os "corredores aéreos" e, segundo a BBC, Portugal e a Suécia estarão excluídos.
 
Os turistas britânicos não vão ser propriamente proibidos de vir a Portugal. O problema é que no
regresso têm de ficar 14 dias de quarentena, o que torna inviável a viagem. Claro que nada impede
um turista britânico de viajar para um aeroporto em Espanha, seguir de automóvel até Portugal e,
depois das férias, regressar ao seu país da mesma forma, de carro até Espanha e, daí, de avião para o
Reino Unido. Só que, é preciso gostar muito de Portugal para dar esta grande volta.
 
A confirmar-se esta notícia da BBC, é um drama para o Algarve que anualmente costuma albergar três
milhões de turistas britânicos.
 
O que podemos fazer para tentar amenizar este annus horribilis no turismo em Portugal? Sem
melhorar os indicadores sanitários não há grande volta a dar. Nem vale a pena ir à CNN dizer que
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Portugal é um destino seguro para os turistas como fez o primeiro-ministro, nem lançar campanhas a
publicitar 'The Algarve looks good on you'.
 
Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Portugal é atualmente o segundo
país europeu com o mais elevado número de casos ativos por 100 mil habitantes acumulados ao longo
dos últimos 14 dias.
 
Podemos argumentar que temos muitos casos detetados porque fazemos mais testes do que os outros
e que há países, como Espanha, que andam a torturar as estatísticas para ficarem bem na fotografia.
Contudo, enquanto não conseguirmos contrariar o atual ritmo de crescimento de casos e quebrar as
cadeias de transmissão na região de Lisboa, - ainda ontem foram contabilizados mais 457 novos
casos, - não há grande volta a dar.
 
Controlada a pandemia, será mais fácil passar a mensagem e puxar dos nossos galões no turismo. Há
dias, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) conseguiu juntar num webinar sete
dos últimos secretários de Estado do Turismo, desde Licínio Cunha (1978/1979), passando por Adolfo
Mesquita Nunes (2013/2015), e claro está, Rita Marques, a atual titular da pasta. Todos elogiaram a
"coerência em relação à política do turismo" que existiu em Portugal nas últimas décadas.
 
Esta coerência permitiu que, no ano passado, fossemos eleitos o melhor destino turístico do mundo e
o terceiro mais seguro. Este ano, e já com a pandemia, conseguimos ser o primeiro país europeu a
receber o selo "Safe Travels" do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. A campanha de certificação
'clean & safe' do Turismo de Portugal foi uma ideia simples e brilhante e a escolha de Portugal para
final a final da Champions vai colocar o país novamente nos ecrãs de milhões de pessoas em todo o
mundo.
 
Mas não chega. Quando os turistas estrangeiros chegarem a Portugal é preciso que os hotéis, os
restaurantes, as empresas de animação, os rent-a-car, o alojamento local e os campos de golfe
continuem a existir. O setor está a definhar e precisa de ajuda urgente. O lay-off e as linhas de crédito
foram uma ajuda preciosa, mas insuficiente. Não basta ao setor ter custos baixos, é preciso ter
alguma receita.
 
Uma forma de ajudar é entrar na guerra que muitos países na Europa estão a travar nesta altura, não
pelos turistas dos outros, mas pelos seus próprios turistas. O mercado interno normalmente
representa 30% do turismo em Portugal. Este ano, esta percentagem terá necessariamente de
aumentar para que o setor sobreviva.
 
Devíamos seguir o exemplo italiano que resolveu dar uma ajuda de 500 euros a cada turista italiano
que decida fazer férias em Itália. A ajuda foi dada a quem ganha menos de 40 mil euros/ano e 80%
da ajuda é dada sob a forma de desconto no preço dos hotéis (que ganham um benefício fiscal na
mesma proporção) e 20% ao próprio cliente, que ganha um crédito fiscal.
 
Dir-me-ão que é muito dinheiro. É verdade. Se déssemos 500 euros a 2 milhões de portugueses para
irem de férias cá dentro, seria um rombo de mil milhões nos cofres públicos. Um rombo ou um
investimento? É muito tendo em conta que o setor representa 14,6% do PIB? É muito tendo em conta
os 1,2 mil milhões que o Governo se predispôs a injetar na TAP?
 
Há 15 dias, o Governo lançou uma campanha chamada #Tu Podes. Visita Portugal. Não chega. No dia
em que o Governo lançou esta campanha, o primeiro-ministro referiu que tinha tido, recentemente, a
oportunidade de visitar o Algarve e de ver a região como não a via desde os anos 60: "se me
concedem um minuto para ser um cidadão egoísta, que bom que foi poder ver o Algarve sem ver as
filas e as enchentes de sempre". Sr. Primeiro-ministro, já passou um minuto.
 
[Additional Text]:
Imagem de Pedro Sousa Carvalho
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Pedro Sousa Carvalho
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´O Algarve fica-te bem´ é mote de nova campanha do destino para este Verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/06/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eaca1e4c

 
Início Opção Turismo 'O Algarve fica-te bem' é mote de nova campanha do destino para...
 
'O Algarve fica-te bem' é mote de nova campanha do destino para este Verão
 
Junho 29, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Está dado o mote de uma nova campanha promocional do Turismo do Algarve, que tem como
objectivo não só os turistas nacionais, como também os estrangeiros, a desfrutarem das férias do
Verão 2020 na região.
 
A nova campanha do destino para estas férias, 'O Algarve fica-te bem', reforça a confiança na marca
Algarve e, consequentemente, a notoriedade do principal destino turístico do país.
 
Focada essencialmente no social 'media advertising', a campanha apresenta um filme motivacional
protagonizado por um dos casais de 'influencers' de viagens de maior sucesso internacional da
actualidade, Raquel e Miguel, dois jovens portugueses apaixonados por viagens... e pelo Algarve, onde
quis o destino em tempos se conhecessem e tivesse acontecido amor à primeira vista.
 
Agora, regressam ao Algarve para partilharem com as centenas de milhares de seguidores da página
de Instagram, @explorerssaurus, experiências únicas em lugares excepcionais dispersos pela região,
tais como quedas de água, um dos tesouros do interior algarvio; vilas pitorescas como Ferragudo, à
beira-rio Arade;praias de extensos areais e águas cristalinas, em plena ria Formosa, ou ainda praias
mais recônditas e escondidas entre arribas, no Barlavento algarvio.
 
Para o presidente do turismo da região, João Fernandes realça que queremos acreditar que tudo o que
aconteceu nos últimos meses foi só uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e que passado esse
momento voltamos a descobrir como nos fica bem este Algarve.
 
Ao comentar esta campanha, o dirigente do turismo regional realça que é esse convite que fazemos
aos turistas portugueses e estrangeiros através das redes sociais, que visitem - ourevisitem - a região,
que a explorem e desfrutem da vasta oferta turística do destino, com propostas que vão do sol e mar
à natureza e náutica de recreio, da cultura à gastronomia e vinhos, sem esquecer a fantástica oferta
hoteleira.
 
Além de Portugal, a campanha decorre nos principais mercados emissores de turistas para o Algarve,
como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Holanda, França e com a publicação do primeiro de vários
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posts bilingues (português e inglês) no Instagram @explorerssaurus, que em poucas horas conta mais
de 40 mil gostos e meio milhar de comentários Nesta semana será então divulgado o filme
promocional nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube, onde será promovido durante um mês
numa das maiores campanhas de Social Media Advertising realizadas pelo Turismo do Algarve.
 
A nova campanha dá seguimento à anterior, 'Lembra-te de mim. Algarve', lançada pelo Turismo do
Algarve ainda no final de Março nas redes sociais para manter o destino no 'top of mind' dos turistas
portugueses e apelando ao regresso ao seu destino de férias preferido logo que estivessem reunidas
todas as condições de segurança e bem-estar.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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FMI diz que países encostados ao turismo vão passar as ´passas do Algarve´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/06/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=239087d1

 
Início Opinião/Crónica FMI diz que países encostados ao turismo vão passar as 'passas do...
 
FMI diz que países encostados ao turismo vão passar as 'passas do Algarve'
 
Junho 29, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O FMI (Fundo Monetário Internacional) diz que os países altamente dependentes de sectores como
turismo, alojamento e viagens deverão sofrer impactos profundos na actividade e por um período
prolongado de tempo.
 
É o terceiro aviso em apenas uma semana e meia. Os países que dependem muito do turismo vão
passar grandes dificuldades económicas nos próximos tempos, eventualmente anos, devido às
sequelas causadas pela Covid-19 em largas partes das suas economias.
 
Depois de o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu (BCE) terem visado directamente Portugal,
foi a vez de o Fundo Monetário Internacional (FMI) hastear a bandeira vermelha.
 
O FMI reviu fortemente em baixa as projecções do crescimento económico das maiores economias do
mundo. Agora, num grupo de 30 países grandes que representam mais de 83% da economia global,
apenas 2 não caem em recessão neste ano (China e Egipto, com expansões ligeiras de 1% e 2%,
respectivamente). No extremo oposto surgem casos graves, todos na Europa. O FMI prevê para
Espanha, Itália e França recessões de quase 13% em 2020.
 
- A actividade em sectores intensivos em mão-de-obra, como turismo e alojamento, deve permanecer
moderada, e uma recuperação completa no mercado de trabalho pode demorar, piorando a
desigualdade de rendimentos e aumentando a pobreza, acrescenta o FMI.
 
Além disso, o FMI avisa que os riscos negativos, no entanto, continuam a ser significativos e que, sem
haver uma vacina, os surtos podem ocorrer novamente em locais que parecem ter passado pelo pico
de infecção, exigindo a reposição de medidas de contenção.
 
- Um declínio mais prolongado da actividade pode levar a novas cicatrizes, inclusive a um número
mais alargado de falências de empresas. As empresas sobreviventes vão hesitar em contratar
candidatos a emprego que tenham passado por períodos prolongados de desemprego e muitos
desempregados podem deixar a população activa definitivamente", conclui o FMI.
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Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Portugal fora da lista de países seguros do Reino Unido? Saiba tudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/06/2020

Meio: Renascença Online Autores: Anabela Góis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6ce502bb

 
A lista de países considerados seguros para Londres ainda não foi divulgada, mas a imprensa britânica
já avançou algumas informações. A Renascença conta-lhe tudo.
 
O Reino Unido deve anunciar, nesta segunda-feira, a lista de destinos considerados seguros para os
turistas britânicos - um grupo de países que terá direito aos chamados corredores aéreos.
 
Que lista é esta e porque é tão importante?
 
É muito importante para os países que venham a ser incluídos, porque ficam dispensados dos 14 dias
de quarentena obrigatória que o Reino Unido exige a quem chega ao país.
 
A lista vai incluir países considerados seguros no que se refere ao risco de contágio da Covid-19, ou
seja, países que os britânicos podem visitar a partir do próximo dia 6 de julho sem necessidade de
quarentena no regresso.
 
Claro que, tendo em conta a importância dos britânicos para o mercado turístico, os países do Sul da
Europa, em especial, tudo têm feito para convencer o governo britânico a incluí-los nessa lista dos
corredores aéreos.
 
E Portugal, já se sabe se vai fazer parte da lista?
 
A decisão oficial só deverá ser conhecida nesta segunda-feira, mas a imprensa britânica tem dado
conta de que Portugal deve ficar fora desta lista, devido ao aumento de casos nas últimas semanas na
região da Grande Lisboa.
 
Primeiro, foi o jornal "The Times" que deu conta dessa intenção; depois, a BBC veio precisar que a
lista vai incluir Espanha, França, Grécia, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Finlândia, Noruega e
Turquia, mas não Portugal ou a Suécia.
 
Mas Espanha foi mais atingida pela pandemia...
 
Sim, muito mais. Espanha foi mesmo o terceiro país europeu mais afetado pela pandemia, depois da
Rússia e do próprio Reino Unido, mas agora, pelo menos de acordo com os dados oficiais, a infeção
em Espanha dá mostras de estar a alastrar a um ritmo mais baixo que em Portugal.
 
Há quem duvide dos números divulgados pelas autoridades espanholas, mas são os dados oficiais.
 
Portugal fora da lista não é penalizador para o turismo?
 
Sim, o mercado britânico é dos mais importantes para o turismo nacional, sobretudo, para o Algarve.
É, aliás, o primeiro mercado emissor para a região Sul do país e o segundo para a Madeira.
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Em 2019, recebemos mais de dois milhões de turistas britânicos que foram responsáveis por receitas
superiores a três mil milhões de euros.
 
Por isso, os empresários do setor mostram-se mesmo muito preocupados e ainda esperam que, pelo
menos a zona do Algarve, onde há poucos casos de Covid-19, possa integrar a lista.
 
Mas uma decisão destas também prejudica muito os portugueses que vivem no Reino Unido - cerca de
400 mil - que podem ficar assim impedidos de vir a Portugal, uma vez que no regresso teriam de
cumprir os tais 14 dias de quarentena.
 
E até quanto vai vigorar essa listagem de países?
 
O que está previsto é que essa lista seja revista a cada três semanas, mas só mais logo é que
devemos saber em concreto como é que tudo isto vai funcionar.
 
De acordo com a imprensa britânica, a lista terá três níveis:
 
corredores aéreos para países considerados seguros
 
um segundo nível para os países que os britânicos podem visitar, mas que depois obriga a uma
quarentena de 14 dias no regresso
 
um terceiro nível para os países proibidos
 
Tudo isto em função da prevalência do vírus no respetivo território.
 
Resta agora aguardar pela divulgação da decisão do executivo britânico, sendo certo que a diplomacia
portuguesa não tem estado parada e tem tentado mostrar, junto das autoridades britânicas, que
Portugal tem melhores indicadores de saúde pública e melhores indicadores de resposta à pandemia
do que o próprio Reino Unido.
 
Anabela Góis
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A15

 
TVI

 	Duração: 00:02:43

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87275247

 
28-06-2020 21:41

1 1 1

Passeios fotográficos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=83179db6-7cfc-43dc-bfeb-

c9a96d4410a2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nas tendências de turismo atuais, passeios fotográficos. O desafio está no detalhe de um momento.
Declarações de José Manuel Santos, fotógrafo Pictury Photo Tours.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-28 21:41
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-29 09:56
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-28 02:35
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-29 09:56
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A16

 
TVI

 	Duração: 00:04:06

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87275178

 
28-06-2020 21:27

1 1 1

Dia do Vinho em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7bcc8da6-9f96-4e90-96e3-

46ca63b4fc10&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A estatística confirma, entre Março e Maio, os portugueses beberam mais vinho. Que tipo de vinho é o
que revelamos agora.
Declarações de Maria João de Almeida, consultora de vinhos; Tiago Paulo, proprietário da Garrafeira
"Estado D'Alma".

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 19:28
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-28 21:27
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-28 02:21
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A17

 
TVI

 	Duração: 00:02:20

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87274926

 
28-06-2020 20:53

1 1 1

Reabertura das fronteiras terrestres

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=679b5579-e670-45da-ae74-

cf8914a05b19&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A reabertura das fronteiras terrestres alimenta a expectativa de pequenos empresários e
comerciantes. Em Vila Real de Santo António o comércio local e a restauração nunca viram anos como
este que estão a atravessar.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 19:23
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-28 20:54
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-29 08:43
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-28 01:48
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-29 08:43
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RTP 1

 	Duração: 00:02:31

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87274473

 
28-06-2020 20:07

1 1 1

Desemprego no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b93e92c6-ea9d-48be-bb6c-

1c96697909ba&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os portugueses são a grande esperança do Algarve este ano. É a região do país onde o desemprego
mais subiu por causa da pandemia. Nas praias algarvias já sente a ausência dos turistas estrangeiros.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-29 07:38
 RTP 3 - 360 , 2020-06-28 21:09
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-29 07:38
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A19

 
TVI

 	Duração: 00:02:00

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87274471

 
28-06-2020 20:06

1 1 1

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f2a02b86-2aec-4818-b65e-

01b89a2f2aac&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este cenário está a deixar muito apreensivos os operadores turísticos, sobretudo no Algarve.
Declarações de Elidérico Viegas, Ass. Empreendimentos Turísticos Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-28 20:07
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-28 01:01
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A20

 
TVI 24

 	Duração: 00:01:48

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87273636

 
28-06-2020 14:11

1 1 1

Turismo em Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=94839c36-fbb2-4a6d-8b6b-

08ea160bb71d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Faro, a jornalista Carla Marques Cordeiro foi ouvir as preocupações dos responsáveis hoteleiros
sobre a eventualidade de terem um Verão sem visitantes britânicos.
Declarações de Elidérico Viegas, pres. da Ass. dos Hotéis do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 15:12
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 16:22
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 18:08
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A21

 
TVI 24

 	Duração: 00:01:55

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87273625

 
28-06-2020 14:09

1 1 1

Retoma do turismo neste Verão|Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d99a5311-b007-46e5-a7be-

c620228d5776&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Por tudo isto está a aumentar as dúvidas sobre a retoma do turismo neste Verão.
Os aumentos no número de infetados está a preocupar os hoteleiros, mas quem chega ao Algarve diz
não ter receios.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 15:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 16:20
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 17:07
 TVI - Jornal das 8 , 2020-06-28 20:08
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-29 07:09
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 18:09
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 19:10
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-28 20:09
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 22:42
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 23:16
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-28 00:17
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-28 01:03
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 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-29 07:10
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A23

 
SIC

 	Duração: 00:02:56

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87270740

 
28-06-2020 13:25

1 1 1

Verão no Algarve em tempo de pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c79bc583-d269-45d9-b95e-

21df2c6be0c4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este deverá ser um dos piores verãos de sempre no Algarve. Apesar dos turistas terem começado a
chegar à região, muitos admitem estar a mudar os hábitos de consumo, com menos idas aos
restaurantes e a lojas.
Declarações de José Veríssimo, concessionário de praia; Paul Harris, empresário.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-06-28 13:25
 SIC Notícias - Notícias , 2020-06-28 16:34
 SIC - Jornal da Noite , 2020-06-28 20:32
 SIC - Edição da Manhã , 2020-06-29 06:36
 SIC - Edição da Manhã , 2020-06-29 07:31
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-06-28 19:47
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-06-28 20:33
 SIC - Edição da Manhã , 2020-06-29 08:35
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-29 06:37
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-29 07:31
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-29 08:35
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A24

 
TVI

 	Duração: 00:05:16

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87270629

 
28-06-2020 13:10

1 1 1

Turismo em Portugal - direto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=96470da4-674c-4987-980a-

8bf027e396ea&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está assim aumentar as dúvidas sobre a retoma do turismo este Verão.
Há, no entanto, um aumento do número de turistas que chega ao Algarve e se os hoteleiros dizem
estar preocupados, is turistas afiram que não têm receios.
Direto de Faro.
Declarações de Elidérico Viegas, pres. da Ass. dos Hotéis do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-28 13:10

Página 24



A25

UGT-Algarve pede medidas "urgentes" de apoio ao emprego na região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/06/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=393f5523

 
Os sindicatos da UGT reunidos, no dia 25 de junho, em Conselho Geral União Geral de Trabalhadores
do Algarve manifestaram preocupação em relação aos números "alarmantes" que foram divulgados,
recentemente, pelo IEFP devido à pandemia Covid-19, que mostram que, no mês de maio, o Algarve
foi a região onde mais cresceu o desemprego - 202,4%, registando-se a nível distrital um total de
27.675 desempregados.
 
Em comunicado, a UGT-Algarve refere que tendo em conta a recente redução da atividade turística na
região devido ao confinamento em todo o país e às restrições impostas à entrada de turistas
estrangeiros, "subsistindo uma grande incógnita do que irá suceder durante e após a época balnear, é
prioritário equacionar medidas de apoio ao emprego" para mitigar os efeitos do vírus SARS-CoV-2 na
região, "de forma a que daqui a dois ou três meses, na entrada da época baixa o desemprego não
venha a assumir dimensões ainda mais dramáticas".
 
Para a UGT da região, o Algarve necessita que sejam implementadas medidas "urgentes de apoio ao
emprego", à semelhança do que aconteceu com o Programa FormAlgarve para o setor do turismo, por
forma a combater a sazonalidade que com o surgimento da crise numa economia "muito dependente"
dos fluxos turísticos, "o ideal é avançar com mais uma medida excecional para a região que seja mais
abrangente e cumulativa com a que está já em vigor".
 
A UGT entende que para evitar que os meses de setembro e outubro se revelem "catastróficos para
milhares de trabalhadores", deverá ser prolongado o tempo que impede o despedimento dos
trabalhadores que estiveram em lay-off, até ao final de 2020, ao invés dos 60 dias previstos no
decreto que regulamenta aquele apoio extraordinário à redução da atividade económica.
 
O facto do Algarve ser a região do país mais afetada pelo desemprego nos meses que antecedem o
pico do verão, que normalmente são os de maior empregabilidade, faz antever, para a UGT, que após
a época balnear, "muitos mais postos de trabalho venham a encerrar se não forem, desde já,
acauteladas medidas de apoio do Governo ao emprego pós-verão", alertam ainda os sindicalistas.
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Um dos piores verões de sempre no Algarve - SIC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/06/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3c33b56b

 
Negócios falam em quebras significativas.
 
Este deverá ser um dos piores verões de sempre no Algarve. Apesar dos turistas terem começado a
chegar à região, muitos admitem estar a mudar os hábitos de consumo, com menos idas aos
restaurantes e a lojas.
 
Os negócios falam em quebras significativas.
 
Os empresários acreditam que a partir da próxima semana, os negócios animem um pouco, mas há o
receio de que não seja o suficiente para evitar que no final do verão as falências disparem.
 
Veja AQUI a Reportagem
 
Reportagem transmitida na SIC, dia 28 de junho de 2020
 
..diariOnline RS
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Covid-19 Algarve desespera por turistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/06/2020

Meio: Expresso Online Autores: João Mira Godinho

URL: https://expresso.pt/sociedade/2020-06-28-Covid-19-Algarve-desespera-por-turistas

 
Hotelaria prevê perda de faturação de 800 milhões até ao final do ano. É "decisivo" para o sector que
Portugal seja considerado destino seguro pelo Governo britânico
 
Praias quase vazias, poucos turistas nas ruas, restaurantes sem clientes. O verão começou há uma
semana, mas pouco se nota no Algarve. A ameaça de uma crise de proporções incalculáveis paira
sobre a região, onde a economia depende em mais de 80% do turismo e há famílias que só têm
rendimentos nesta altura. Julho e agosto são encarados como uma boia que vai permitir a muitos
manterem-se à superfície. Talvez até haja uma boa procura em setembro e outubro. Mas, depois,
teme-se o pior. E até há receio que haja fome.
 
"Que ninguém tenha dúvidas: vamos ter uma crise social muito forte. Estou muito preocupado", alerta
José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira. Num concelho que se assume como 'capital do
turismo', "todos os dias" chegam novos pedidos aos programas de apoio social da autarquia - que
ajudam com alimentos e na compra de medicamentos. "Depois deste 'pequeno verão', vamos ter uma
crise ainda maior do que em 2010/2011", prevê o autarca.
 
Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os
conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do
Expresso.
 
Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços. Assim terá acesso a todos os nossos
artigos.
 
João Mira Godinho
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 5,49 x 10,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87267709 28-06-2020 | Urbano

Petição exige "novo" 
turismo em Amesterdão 
Uma petição que exige a 
adoção de um conjunto 
abrangente de medidas 
que protejam Amester-
dão dos efeitos negativos 
do excesso de turismo 
pré-pandemia superou, 
na última semana, as 23 
mil assinaturas. 

A petição sugere um li-
mite para o número de 
visitantes, a proibição de 
novos hotéis e um au-
mento na taxa de turis-
mo, entre muitas outras 
reformas. 

Na introdução, defen-
de-se que a pandemia de  

covid-19 criou "uma 
oportunidade para a ci-
dade reafirmar a priori-
dade aos habitantes lo-
cais", que, lê-se no docu-
mento, "se sentiram 
cada vez mais alienados 
da sua cidade" nos últi-
mos anos. 

A capital holandesa 
atraiu 16 milhões de vi-
sitantes em 2018, o que 
é significativo para uma 
cidade de apenas 870 mil 
habitantes. A taxa turís-
tica - três euros por dor-
mida e por noite - já é das 
mais altas da Europa. 
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Eurocidade do Guadiana quer ligação ferroviária Faro-Huelva - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/06/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Fernando Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=927e6c9b

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
O diretor da Eurocidade Guadiana, Luis Romão, destacou em reunião com a Secretária de Estado
Isabel Ferreira, a necessidade de retomar o projeto de construção da linha férrea entre Huelva e Faro.
 
A Comissão de Coordenação do Desenvolvimento do Algarve (CCDR), representada pela Chefe de
Cooperação, Susana Faisca, apoiou este pedido e valorizou a importância que teria para toda a
Eurorregião.
 
O pedido foi feito numa reunião em que representantes das sete eurocidades ibéricas foram recebidos
em Bragança, para serem informados da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço
entre Portugal e Espanha. Segundo a Secretaria de Estado, Portugal quer converter a Raia num
espaço onde não há aviso de que existe uma fronteira e para isso está em desenvolvimento uma
Estratégia Comum que será transferida para a próxima Cimeira Ibérica, prevista para outubro
próximo.
 
"O projeto de união do sul da Península Ibérica que liga Huelva a Faro deve ser colocado na agenda
política o mais rápido possível. Enquanto nas regiões do norte são discutidas novas estações e a
velocidade dos comboios no sul, ainda nem temos uma linha básica, absolutamente decisiva para o
desenvolvimento da nossa Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia ", comentou Luis Romão, presente
por videoconferência na reunião.
 
Por seu turno, a Secretaria de Estado informou que, embora o sindicato ferroviário Faro-Huelva tenha
estado presente durante as reuniões estratégicas bilaterais, não foram estabelecidos prazos para a
reativação dessa proposta.
 
Este pedido das autoridades que lideram a cooperação na península, Eurorregião e Eurocity, deve
agora servir para que as autoridades dos dois países reconheçam que o planeamento deve começar a
eliminar o déficit de infraestrutura de comunicação existente na parte sul do eixo atlântico.
 
A implementação da estratégia foi aprovada pelo conselho de ministros de Bragança em fevereiro
passado e inclui aspetos como mobilidade rodoviária e ferroviária, criando ambientes favoráveis de
investimento, parques tecnológicos, apoio a trabalhadores transnacionais, cultura ou saúde.
 
Fernando Reis
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COVID-19. Há mais 3 mortes em Portugal e 457 novos casos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/06/2020

Meio: MAGG Online Autores: Mariana Leão Costa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e36196ba

 
A Direção-Geral da Saúde já atualizou os números deste domingo, 28 de junho. Portugal conta agora
com um total de 41.646 infetados e 1.564 mortos.
 
Portugal regista já 41.646 infetados e 1.564 mortos pelo novo coronavírus. São estes os novos dados
avançados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico deste domingo, 28 de junho.
Estes números representam um aumento de 457 infetados, enquanto as vítimas mortais registadas
são de mais 3 do que as de ontem.
 
Estes números são atualizados numa altura em que são conhecidos mais dois ajuntamentos ilegais no
Algarve, avança a "RTP". A situação ocorreu esta sexta-feira, 26 de junho, em Lagos e em Albufeira. A
Guarda Nacional Republicana teve de intervir e dispersar os ajuntamentos. Apesar disto, as regras de
distanciamento social nas praias da região parecem estar a ser cumpridas.
 
Foi também atualizado esta manhã o número total mundial de pessoas infetadas pelo novo
coronavírus. Segundo avança a mesma estação, que cita a AFP, já são mais de 10 milhões de casos
em todo o mundo, sendo que metade deles são provenientes da Europa e dos Estados Unidos. Destes
infetados quase meio milhão revelaram-se casos mortais, já que o número oficial dá conta de 498.779
vítimas mortais desde o início da pandemia.
 
[Additional Text]:
COVID-19. Há mais 3 mortes em Portugal e 457 novos casos
 
Mariana Leão Costa
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Aos 75 anos a Estrada Nacional 2 torna-se numa atração turística que une o país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/06/2020

Meio: Mundo Português Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=923e8edd

 
Aos 75 anos a Estrada Nacional 2 (EN2) transformou-se numa atração turística com cada vez mais
viajantes e a rota está a ser consolidada com sinalética, uma página na Internet, uma aplicação móvel
e uma rede de agentes.
 
"A EN2 é uma estrada mítica que tem 75 anos e é a única que liga o país de norte a sul. O nosso
objetivo é ajudar a criar riqueza para os residentes ao longo da via", afirmou hoje à agência Lusa Luís
Machado, presidente da Câmara de Santa Marta de Penaguião, no distrito de Vila Real.
 
O autarca, que preside à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 (AMREN2), foi um
dos impulsionadores da Rota da EN2, a estrada que atravessa o país ao longo de 739 quilómetros, de
Chaves até Faro.
 
A EN2 é muitas vezes comparada com a 'Route' 66, porque, à semelhança do que acontece com a
estrada norte-americana, também rasga o país de uma ponta à outra.
 
O autarca destacou que este é um projeto intermunicipal, que une 35 municípios, e salientou que a
EN2 se transformou numa "atração turística", que proporciona "opções diferentes" para os viajantes, é
também um "destino seguro" em tempos de pandemia e um "produto intergeracional".
 
Pela "mítica" Estrada Nacional 2 encontram-se atualmente 1.200 estabelecimentos com o selo 'Clean
& Safe' atribuído pelo Turismo de Portugal.
 
A EN2 está também, segundo o autarca, a "alavancar novos negócios" ao longo do trajeto e, este ano,
agências de viagem criaram pacotes turísticos, desafiando os portugueses à descoberta do país pela
sua "coluna vertebral".
 
"Estão a surgir lojas dedicadas só a produtos da N2 e que vivem só da oferta da N2, mas também
temos assistido à reconversão de muitos espaços", exemplificou.
 
Segundo Luís Machado, neste momento está em curso a concretização de um projeto de valorização
turística que vai implementar mais sinalética, formação e informação sobre os municípios.
 
O projeto resulta de candidatura no valor de cerca de 400 mil euros, com comparticipação do Turismo
de Portugal de 90%, que foi aprovada no âmbito do programa Valorizar e possui três eixos: sinalética,
conteúdos e capacitação dos parceiros que aderirem à Rota.
 
Luís Machado explicou que se pretende colocar sinalética na estrada, que não se faz nos dois sentidos
em todo o seu percurso, e ainda instalar informação indicativa da N2 nos municípios.
 
"Já temos o caderno de encargos pronto e só falta a homologação do sinal de informação turística por
parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Esperamos que a homologação seja
feita ainda durante este mês para em julho avançarmos para o terreno", salientou.
 

Página 31



O segundo eixo visa a criação de uma aplicação móvel que dará informações ao viajante sobre o local
onde está, como, por exemplo, o que visitar, onde comer ou onde dormir.
 
O autarca disse que esta 'app' deverá estar também pronta em julho.
 
No início de junho foi já lançado o site www.rotan2.pt onde o turista pode encontrar informações sobre
gastronomia, alojamento, património entre outras.
 
O site registou 16.575 utilizadores até esta semana. Segundo os dados facultados pelo servidor, já
pesquisaram a página utilizadores de 65 países.
 
Paralelamente está em execução a capacitação dos parceiros e criação de uma rede de agentes.
 
"Já está adjudicado esse trabalho que tem a ver com a formação e a capacitação de todos os parceiros
da EN2, desde restaurantes, unidades de alojamento, estabelecimentos comerciais ou, no caso de
Santa Marta de Penaguião, ainda produtores de vinho, que se queiram associar ao projeto", salientou.
 
O autarca referiu que se pretende que cada um destes parceiros seja também uma espécie de guia do
turista em cada território, que saiba a história de cada localidade e as histórias da EN2.
 
"A EN2 tem sido muito procurada. No ano passado, não sendo os números oficiais, andarão acima dos
50 mil os turistas que percorreram a estrada, tanto portugueses como estrangeiros, nomeadamente
espanhóis", afirmou.
 
A estrada passa pelo interior das povoações, de Trás-os-Montes ao Algarve, e liga paisagens tão
diferentes como as vinhas do Douro, as planícies do Alentejo ou as praias do sul do país.
 
E é, segundo o autarca, "este potencial paisagístico e patrimonial que se quer aproveitar".
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NAU Salgados Palace, um dos "tudo incluídos" favoritos dos portugueses, já reabriu
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A unidade da praia dos Salgados voltou a abrir portas este sábado, 27 de junho, a tempo de receber
hóspedes para o verão.
 
Um dos melhores hotéis portugueses para famílias está de volta. Depois da reabertura das unidades
Lago Montargil & Villas, São Rafael Atlântico, Salgados Dunas Suites, Salgados Palm Village, Salgados
Vila das Lagoas e Salema Beach Village, o grupo NAU Hotels & Resorts reabriu este sábado, 27 de
junho, o cinco estrelas Salgados Palace, na Herdade dos Salgados, em Albufeira.
 
Localizado no resort turístico da Herdade dos Salgados, o Salgados Palace tem 228 quartos, três
bares, três restaurantes, quatro piscinas exteriores e espaços e generosos, quer nos quartos como nas
áreas comuns, piscinas e jardins em redor.
 
Uma das mais valias para pais com filhos pequenos é o facto de o hotel ter um Kids Club. Com a praia
a poucos metros, a unidade adapta-se também a qualquer tipo de estadia e até setembro funciona
num conceito de férias exclusivo, o Salgados Summer Club. Este conceito baseia-se no regime All
Inclusive, ou Tudo Incluído, de forma a proporcionar uma experiência despreocupada, com tudo a que
se tem direito. Para complementar a estadia existe ainda um programa de animação para crianças e
entretenimento para adultos.
 
Em 2016, o grupo NAU decidiu ter, durante a época de verão, a oferta de Tudo Incluído - rapidamente
tornou-se num fenómeno de popularidade e em 2019 entrou no Top das 25 melhores unidades para
famílias em Portugal, nos Travelers Choice Awards do TripAdvisor.
 
A NiT foi conhecer o NAU Salgados Palace no verão do ano passado e contou-lhe tudo o que precisa de
saber sobre o hotel do Algarve. As reservas já estão disponíveis, no site da NAU. As noites estão com
tarifas especiais e começam nos 246EUR.
 
Patrícia Naves
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Algarve é a região com maior aumento de desempregados inscritos
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UGT/Algarve pede medidas excecionais para o desemprego na região. Em maio de 2020, o Algarve foi
a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos, uma altura que seria de maior
empregabilidade por anteceder o verão
 
Em maio de 2020 o Algarve foi a região que registou o maior aumento de desempregados
inscritosFoto D.R.
A União Geral dos Trabalhadores (UGT) do Algarve pediu hoje ao Governo que implemente com
urgência medidas excecionais para evitar que o desemprego na região, que em maio cresceu mais de
200%, aumente ainda mais após o verão.
 
Em comunicado, o presidente daquela estrutura sindical defendeu como "prioritário equacionar
medidas de apoio ao emprego" para que "daqui a dois ou três meses", ao começar a época baixa, o
desemprego não assuma dimensões "ainda mais dramáticas", num contexto de pandemia de covid-19.
 
"O ideal seria avançar com mais uma medida excecional para a região que fosse mais abrangente e
cumulativa com aquela medida já em vigor", referiu Daniel Santana, aludindo ao programa
FormAlgarve, que apoia as entidades empregadoras que celebrem contratos de, no mínimo, 12 meses
com trabalhadores seus cujos contratos terminem entre 01 de setembro e 31 de dezembro.
 
Segundo o dirigente sindical, o problema da sazonalidade na região agravou-se com a crise
pandémica, devido à "economia muito dependente dos fluxos turísticos", sendo necessário que haja
"mais incentivos às empresas candidatas e com maior duração".
 
Para Daniel Santana, o facto de o Algarve ser a região do país mais afetada pelo desemprego nos
meses que antecedem o pico do Verão - normalmente os de maior empregabilidade - "faz antever
que, após a época balnear, muitos mais postos de trabalho venham a encerrar se não forem, desde já,
acauteladas pelo Governo medidas de apoio ao emprego pós-verão".
 
Aquele responsável apontou ainda o prolongamento do tempo que impede o despedimento dos
trabalhadores que estiveram em 'lay-off' até ao final de 2020 como outra das medidas para evitar que
"os meses de setembro e outubro se revelem catastróficos para milhares" de trabalhadores.
 
Segundo dados do boletim mensal do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) divulgados
na passada segunda-feira, em maio de 2020 o Algarve foi a região que registou o maior aumento de
desempregados inscritos, com um crescimento de 202,4%, em termos homólogos.
 
O maior aumento do número de desempregados foi registado no setor dos serviços (44,7%), em
especial no alojamento, restauração e similares, aumentando 89,3%, segundo o IEFP.
 
A pandemia de covid-19 já provocou mais de 498 mil mortos, incluindo 1.561 em Portugal.
 
Há 9 minutos
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Algarve. Turistas portugueses são esperança para salvar época de verão
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Os portugueses são a grande esperança do Algarve este ano. É a região do país onde o desemprego
mais subiu devido à pandemia.
 
Nas praias algarvias já se sente a ausência de turistas estrangeiros.
 
RTP
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Turismo do Algarve preocupado com quebras devido à pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/06/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b80a5473

 
Prevê-se que o Reino Unido não abra os corredores aéreos com Portugal para já. Elidérico Viegas,
presidente da Associação dos Hotéis do Algarve, confessa que sem os turistas britânicos o turismo
algarvio pode sofrer quebras significativas.
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Turistas estrangeiros chegam ao Algarve a conta gotas
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São poucos os voos que transportam turistas para o Algarve, mas aqueles que foram ouvidos pela TVI
mostraram-se tranquilos com a evolução da pandemia no país
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SIC Notícias

 	Duração: 00:09:21

 	OCS: SIC Notícias - Jornal de Sábado

 
ID: 87272513

 
27-06-2020 22:41

1 1 1

Turistas de regresso ao Algarve - Análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b4aee38f-3c3a-4789-8c98-

96f6a382573f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As notícias sobre a situação sanitária na zona de Lisboa não estão a afastar o turismo estrangeiro do
Algarve.
Neste período de pandemia, a forma de comunicação e de transmissão de uma mensagem tem sido
um desafio para muitas entidades.
Análise de Cristina Amaro, especialista em branding e apresentadora do programa "Imagens de
Marca".
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RTP 1
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Verão com limitações

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5d09c24d-a8bb-4726-81e5-

d2c034a24da6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve registou hoje 20 novos casos de COVID-19. Ontem, a GNR teve de dispersar dois
ajuntamentos em Lagos e Albufeira, mas nas praias as regras de distanciamento social parecem estar
a ser cumpridas.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-28 08:04
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-06-28 09:04
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-28 08:04
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-28 09:04
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-06-27 00:08
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TVI
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27-06-2020 14:13

1 1 1

Mais banhistas nas praias a Sul - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c8eca8c3-7641-43ce-9295-

a8cd8512de75&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As altas temperaturas levam mais turistas nacionais às praias do Algarve.
Direto de Vilamoura.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-27 14:13
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TSF
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27-06-2020 08:05

Verão seguro no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcb4d25d-70cd-4068-bc6d-

81ded3869d2c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve deve ser exigente com os comportamentos de risco. O ministro da Administração Interna
defende tolerância zero para quem não cumpra os protocolos de segurança sanitária contra a
pandemia. Eduardo Cabrita anunciou que a GNR vai reforçar o efetivo de segurança no Algarve
durante o verão com mais 2.600 militares. Por outro lado, o Governo vai estar muito atento às
chegadas ao aeroporto de Faro e vai haver discriminações.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-06-26 22:06
 TSF - Notícias , 2020-06-26 23:08
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Antena 1
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27-06-2020 08:05

Verão seguro no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=460fecf0-5450-43f1-af76-

0bdb22c2dd8d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro da Administração Interna foi ontem à noite ao Algarve para dizer que é uma zona segura
para fazer férias. Eduardo Cabrita foi a Faro tentar desmontar algumas notícias que têm surgido
noutros países sobre os casos de COVID-19 em Portugal.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-26 22:03
 Antena 1 - Notícias , 2020-06-26 23:03
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Covid.19:Presidente da RTA considera Algarve região "de liberdade e
simultaneamente de segurança"
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João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, prestou agradecimento a todos os
agentes que contribuíram neste período de pandemia para o "sentimento coletivo de confiança" na
região.
 
Na apresentação do programa "Algarve Seguro", que decorreu na sede da RTA em Faro, esta sexta-
feira, com a presença do Ministro da Administração Interna - Eduardo Cabrita, o responsável salientou
o contributo das autarquias, das unidades de saúde, segurança social, forças e serviços de segurança,
proteção civil, e outros agentes públicos e privados com quem o Turismo do Algarve tem trabalhado
"ativamente no controlo da pandemia".
 
O Algarve é uma região segura também ao nível sanitário, garantiu João Fernandes, representando
"apenas 1.4% dos casos de Covid, registados no território nacional e na ausência de doentes nos
Cuidados Intensivos, demonstrando ainda "eficácia" na contenção do surto de Odiáxere.
 
Salientou que na semana que juntou dois feriados em junho, nomeadamente o Dia de Portugal e
Corpo de Deus, a região teve um período de forte procura, "em que passados 15 dias não tem casos
com origem nessa presença mais acentuada de turistas, tendo-se preparado para receber em
segurança", destacou.
 
Desde março que a Comissão Distrital de Proteção Civil reúne semanalmente no âmbito da Covid.19,
em articulação com o Turismo do Algarve, "permitindo uma ação consertada entre diferentes setores",
numa iniciativa do Secretário de Estado Coordenador na região, José Apolinário e do Presidente da
AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina, que foi também reconhecida.
 
O responsável do turismo algarvio, lembrou que a região desenvolveu um dos primeiros manuais de
boas práticas a nível mundial para as várias atividades turísticas, com procedimentos a adotar para as
empresas de rent-a-car e do golfe, parques de campismo, marinas, praias, a prática do surf, parque
aquáticos, além dos alojamentos turísticos, agências de viagens e empresas de animação turística,
"sendo um manual que continua a crescer", enfatizou.
 
O Algarve tem mais de 3 mil aderentes ao "Clean & Safe", que numa primeira fase, implementaram
planos de contingência e nesta fase de desconfinamento, realizaram protocolos sanitários em
coordenação com a Administração Regional de Saúde (ARS), "dando um sinal de que as empresas são
também agentes ativos na prevenção".
 
Se em 2019, o Algarve registou resultados históricos no turismo, este ano e devido à pandemia,
"estamos conscientes de que os resultados serão mais modestos", reconheceu João Fernandes,
contudo, deixou o aviso de que na prevenção da Covid.19, a região tem de estar preparada para o
aumento da população no período de verão, reconhecendo a importância do reforço das equipas de
segurança pública e da proteção civil no âmbito do "Algarve Seguro", de forma a responder "aos
desafios de uma maior afluência".
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Lembrou ainda que "ostentamos orgulhosamente" o título do terceiro país mais seguro do mundo, de
acordo com o Global Piece Index para 2020, afirmando que com estes exemplos é possível disntinguir
o Algarve como um "espaço de liberdade e simultaneamente de segurança".
 
O responsável destacou igualmente o trabalho da proteção civil e das autarquias, "pela rapidez de
atuação" no combate ao incêndio de Aljezur, Vila do Bispo e Lagos, agradecendo "profundamente" aos
operacionais que estiveram no terreno, "que contra vento forte e difíceis acessos, conseguiram
controlar a situação, protegendo a vida e o território".
 
Nas mesmas declarações, foi dada uma palavra de reconhecimento ao Ministro da Administração
Interna, "devido à rápida presença de meios aéreos nacionais que fizeram toda a diferença pela
atuação numa fase precoce do incêndio" que reuniu, mais de 800 operacionais de 94 entidades
presentes, sem vítimas a lamentar.
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Destacar Vilamoura como destino 
turístico e residencial único, sus-
tentável e adaptado ao século XXI. 
É este o objetivo assumido pela Vi-
lamoura World, empresa detida por 
fundos da Lone Star (dona do Novo 
Banco). A estância algarvia apresen-
ta-se como uma resposta aos an-
seios provocados pela pandemia do 
novo coronavírus: Natureza a dois 
passos, baixa densidade populacio-
nal, projetos habitacionais de luxo e 
múltiplos serviços. Rob Jenner, que 
assumiu em outubro os comandos 
da empresa, prepara-se para realizar 
um investimento de 12 milhões de 
euros na expansão da marina, a pri-
meira a ser construída no pais e a de 
maior dimensão. O plano de desen-
volvimento para Vilamoura integra 
um investimento global que pode 
chegar aos 850 milhões. 

A marina vai passar a dispor de 
mais 50 postos de amarração, a so-
mar aos 825 existentes, para rece-
ber barcos com mais de 20 metros 
de comprimento e um máximo de 
60 metros, e captar assim um nicho 
de mercado de luxo. O projeto inte-
gra também a construção de uma 
nova zona de retalho e restauração.  

As obras deverão arrancar em 2021, 
mas já há lista de espera para os fu-
turos postos de amarração. O obje-
tivo é dar uma nova vida à infraes-
trutura náutica e posicioná-la para 
concorrer em pé de igualdade com 
os portos de recreio da Croácia, de 
Montenegro ou da Turquia. "Este 
projeto é muito importante. Os ou-
tros países estão a investir para cap-
tar turistas de um segmento mais 
elevado. Vai ser uma luta brutal." 

Desde o início da atividade, em 
1974, a marina conheceu poucas 
melhorias e são os barcos a motor 
que predominam nos postos de 
amarração. Em Vilamoura, 70% da 
infraestrutura marítima é ocupada 
por barcos a motor e os restantes 
30% por iates e barcos à vela. "À vol-
ta do mundo é exatamente o con-
trário", sublinha Jenner, que gosta-
ria de inverter o rácio. "Já temos seis 
clientes, com barcos de mais de 25 
metros de comprimento à espera de 
poder atracar em Vilamoura." 

As obras de expansão da marina 
deverão estender-se por um prazo 
de 18 meses, sendo que ainda fal-
tam as necessárias aprovações do 
Ministério da Defesa e Docapesca,  

entre outras entidades. Já a nova 
área de restauração e comércio deve 
estar concluída em nove meses. 

O projeto para o porto náutico é 
também uma âncora para atrair 
clientes para as novas moradias e 
apartamentos que estão planeadas 
para região. Nas mãos da Vilamou-
ra World estão 350 mil metros qua-
drados com potencial de constru-
ção. Rob Jenner admite que serão 
necessários 200 milhões de euros, a 
que soma os 650 milhões previstos 
para o grande projeto Cidade Lacus-
tre, para transformar Vilamoura 
num destino adaptado às exigên-
cias do século XXI. Mas a Cidade La-
custre, um plano imobiliário que 
integra residências, camas turísti-
cas, restaurantes e lagos - também 
designado de Vilamoura Lakes - e 

A Vilamoura World 
tem 35o mil 
metros quadrados 
com potencial 
de construção. 

que tem levantado ondas de con-
testação na zona, está a ser alvo de 
reformulação, o que deverá condu-
zir a uma revisão em baixa do inves-
timento, diz o gestor. "É um inves-
timento significativo para Portugal 
e para o Algarve, há muitas preocu-
pações com este projeto", sublinha. 

Rob Jenner frisa que o objetivo 
para Vilamoura é desenvolver um 
plano onde a sustentabilidade seja a 
marca. Na sua opinião, o futuro de 
Vilamoura irá passar pelos millen-
nials, uma geração com uma nova 
filosofia de vida e preocupações 
ambientais vincadas. No entanto, 
lembra, a Vilamoura World é a res-
ponsável pelo desenvolvimento do 
mastvplan, mas isso não significa 
que será a única promotora. 

A Vilamoura World está atual-
mente a desenvolver três projetos 
imobiliários na estância balnear. 
Para já, está prestes a entregar as pri-
meiras moradias do último grande 
projeto no coração de Vilamoura, o 
Central, que prevê a edificação de 
80 unidades entre V2, V3 e V4. Se-
gundo Miguel Palmeiro, diretor co-
mercial, já foram comercializadas 
25 vivendas, das 41 que integram a  

primeira fase, que serão entregues 
em setembro. Com um preço de ar-
ranque de 630 mil euros, este em-
preendimento de luxo captou o in-
teresse de portugueses (30% dos 
compradores) e clientes de origens 
tão distintas como Arábia Saudita, 
Hong Kong, Rússia ou Canadá. 

Também em fase adiantada de 
construção está o Uptown. Para Pal-
meiro, este projeto imobiliário reú-
ne condições ímpares dadas as va-
lências residencial, turística e co-
mercial que agrega, podendo ser 
visto como resposta aos anseios que 
a pandemia despertou. "Nas con-
versas no período de confinamento 
viu-se que as casas estão no centro 
das preocupações das famílias" e Vi-
lamoura responde a esses dilemas: 
baixa densidade populacional 
(10 mil habitantes), parque am-
biental com 170 hectares, centro 
equestre, quilómetros de ciclovias, 
história e tradições, praias, campos 
de golfe e uma escola internacional. 

Nesta primeira fase, o projeto in-
tegra 31 habitações, das quais 17 fo-
ram já vendidas, que deverão estar 
prontas para entrega no fim do ano. 
Com a covid-19 o ritmo de visitas 
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"O futuro é o 
desenvolvimento 
sustentável" 

• .i3h4figtirete'4---, 

• 

estagnou, mas a fase de desconfina-
mento já elevou a procura. O plano 
do Uptown engloba, para já, a edi-
ficação de 134 unidades residen-
ciais (vivendas e apartamentos). O 
preço mínimo ronda os 400 mil eu-
ros, apresentando-se como "urna 
proposta muito atrativa para clien-
tes internacionais e nacionais". 

A Vilamoura World tem ainda 
em comercialização 23 lotes, cada 
um com dimensão média de 
2500m), em que é dada a possibili-
dade ao cliente de construir a sua 
casa de sonho ou optar por um pro-
jeto chave na mão, onde a susten-
tabilidade ambiental é palavra de 
ordem. Este empreendimento, de-
signado de Quintinhas, visa confe-
rir ao futuro habitante "um senti-
mento de campo a 15 minutos da 
praia", diz Miguel Palmeiro. 

Destino de luxo, Vilamoura con-
tinua a atrair muitos portugueses e 
estrangeiros, mas poucos vistos 
gold. Apenas quatro casas foram co-
mercializados ao abrigo deste regi-
me. Ainda assim, visto gold e regi-
me de residente não habitual "são 
muito importantes . Não são vitais, 
mas trazem investimento".  

Artur Cupertino de Miranda, 
fundador do extinto Banco Por-
tuguês do Atlântico - que chegou 
a ser controlado pelo então cha-
mado núcleo do Norte, consti-
tuído por alguns dos mais rele-
vantes empresários da região -
está na génese do sonho de 
transformar Vilamoura no maior 
empreendimento turístico pri-
vado da Europa. É o banqueiro 
que compra no início da década 
de 60 a Quinta do Morgado de 
Quarteira, uma propriedade de 
1600 hectares, pertença da famí-
lia de António Júdice Fialho, 
grande industrial de conservas. 

Por essa altura é criada a socie-
dade Lusotur, a quem se deve a 
alteração do nome da quinta para 
Vilamoura. O sonho de erigir um 
resort nestas terras algarvias co-
meça por se materia  I i7ar  na cons-
trução da marina no início da dé-

  

cada de 70, uma obra pioneira no 
país. À volta do porto náutico fo-
ram surgindo posteriormente 
vários empreendimentos e equi-
pamentos residenciais e turísti-
cos. Em 1996, o empresário An-
dré Jordan entrou no capital da 
Lusotur e seis anos mais tarde as-
sumiu toda a empresa. 

Nova vida e expansão 
Em 2004, Vilamoura deixa de es-
tar em mãos portuguesas. André 
Jordan vende o projeto à espa-

 

2 , 
—milhões de euro 

É o valor que a Lone Star 
pagou pelos ativas de Vitamoura. 

id 

nhola Prasa por 360 milhões de 
euros. O grupo imobiliário acaba 
por entrar em insolvência e a Lu-
sotur ingressa na carteira do Ca-
talunya Banc. 

O banco passa a deter os ati-
vos imobiliários (350 mil me-
tros quadrados de área bruta de 
construção), a concessão da ma-
rina, o museu e ruínas romanas 
Cerro de Vila, o Centro Equestre 
com 25 hectares, o parque am-
biental com 170 hectares, 26 
quilómetros de ciclovias e sete 
concessões de praia (duas de Vi-
lamoura e cinco da Falésia). Sem 
interesse neste negócio, procu-
ra vender o empreendimento, 
mas a crise económica e finan-
ceira só permitiu a transação 
em 2015, quando Vilamoura 
passa para as mãos da Lone Star, 
por um valor de 200 milhões de 
euros.  

Está há nove meses à frente do Vi-
lamoura World e quer transportar 
o sonho de Cupertino de Miranda 
e André Jordan para o século XXI. 

Quando aceitou o cargo de CEO 
já conhecia Portugal? 
Conheço há muitos anos. A minha 
mulher é portuguesa, de Ovar. Mu-
dei-me para Vilamoura em 2015, já 
tinha comprado casa em 2010. Por-
tugal é atrativo por muitos moti-
vos: boa comida, clima, campo, pes-
soas, história, praia... Não consigo 
pensar num sítio no mundo tão 
bem equilibrado para viver e traba-
lhar. E visitar. Já conheço os donos 
de Vilamoura, a Lone Star, há um 
tempo, mas só me envolvi neste 
projeto em outubro. Vim para tra-
zer uma abordagem mais fresca ao 
projeto, pegar no que existe e con-
dn7ir Vilamoura para outro nível. 
Quais são os desafios? 
O trabalho desta equipa é avaliar 
como o turismo do século XXI 
pode caber num masterplan dos 
anos 60. Nessa altura, as pessoas 
não falavam de carros híbridos 
nem de níveis de emissões. Temos 
de nos lembrar que lidamos com 
planos a dez e 15 anos. Os nossos 
clientes serão a geração dos mille-
nials. Têm 30/35 anos e vão com-
prar moradia ou apartamento e vir 
de férias para Vilamoura dentro de 
15. Essa geração e as seguintes são 
mais conscientes dos problemas 
ambientais. O futuro de Vilamoura 
é o desenvolvimento sustentável. 
Como vai ser esse futuro? 
A Lone Star é manter planner de Vi-
lamoura. O nosso trabalho é definir 
parcelas de terreno para os promo-
tores construírem. Nós fazemos al-
guns produtos, como o Central e o 
Uptown mas o nosso trabalho é 
transportar sonho e visão de Cu-
pertino de Miranda e André Jordan 
para o século XXI. A marina é um 
projeto estratégico de Vilamoura. 

Gt +». 
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TURISMO Marina prepara-se para 
receber barcos até 60 metros. 
Rob Jenner, CEO da Vitamoura World, 
quer transportar  o sonho de Cupertino 
de Miranda e de André Jordan para 
o século XXI, apostando "rum 
deserm4vimento sustentável". o. 

Vilarnoura investe 12 milhões 
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Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da Vila Galé. Fo.0: ANION:0 

"Reservas para o verão ainda 
estão a metade do normal" 
Gonçalo Rebelo de Almeida diz que já há reservas e junho trouxe 
movimento. Mas admite ano difícil, apoiado em portugueses. 

oer 

—JOANA PETIZ 
joana.petiz@dinheirovivo.pt 

Como está a correr a reabertura dos ho-
téis Vila Galé? 
Reabrimos 11 hotéis nos feriados de junho 
e tivemos alguma procura. No total dos 
três hotéis do grupo no Alentejo que já es-
tavam a funcionar - Évora, Clube de Cam-
po e Vila Galé Collection Alter Real - tive-
mos cerca de 70% de ocupação. No novo 
Serra da Estrela, que devia ter sido inaugu-
rado em março mas por causa da pande-
mia optámos por só abrir agora, tivemos 
mais de 50% e no Algarve tivemos uma 
procura razoável. 
E o arranque do novo hotel na Coudela-
ria de Alter do Chão? 
Tivemos alguns dias na semana passada 
com o hotel completo, embora respei-
tando o atual número de quartos dispo-
nível, que é menor, obviamente. Este 
hotel oferece uma multiplicidade de 
atividades, muitas ligadas à temática 
equestre, está rodeado de verde e de na-
tureza, fica numa região com menos 
densidade populacional e, por ser novo, 
também há muita curiosidade por parte 
dos clientes para o conhecerem e expe-
rimentarem. Estamos a prever uma ocu-
pação média de cerca de 30% em julho 
e a rondar 60% em agosto. 
Esta aposta em oferta diferenciada é  

uma prioridade nesta altura dificil para 
o turismo? 
É cada vez mais importante ter produtos 
turísticos diferenciadores e este hotel res-
ponde a esse objetivo. E complementa o 
portefólio de unidades que já temos. Por 
outro lado, cumpre outros dois objetivos 
que temos seguido na nossa estratégia de 
expansão: recuperar património histórico 
e investir no interior, tentando criar novos 
poios turísticos. Nesta conjuntura, pela 
sua localização, estrutura e oferta, tam-
bém acreditamos que terá capacidade para 
gerar procura nacional e internacional. 
Quanto esperam recuperar neste ano? 
O turismo caiu 97%, acredita que fecha-
rá o ano com perdas de 50%? Menos? 
Ainda estamos numa fase de difícil previ-
são quanto a taxas de ocupação ou resul-
tados. Mas tivemos três meses em que as 
receitas foram praticamente zero e a per-
formance dos próximos meses - os mais 
importantes para o turismo - ficará bas-
tante abaixo face a anos anteriores. Ain-
da assim, vamos abrir os restantes hotéis 
a I de julho. Nas últimas três semanas co-
meçámos a ter um cenário mais anima-
dor, com as reservas a retomarem de for-
ma mais consistente. Nos últimos dias, as 
reservas feitas por clientes portugueses 
correspondem já a cerca de 80% do volu-
me que estávamos a receber no mesmo 
período do ano passado. Mas ainda há um  

longo caminho a percorrer porque estive-
ram paradas muitas semanas, não tere-
mos grande parte da procura internacio-
nal dos últimos anos, por isso, as taxas de 
ocupação ainda são baixas. No mês de 
agosto teremos sobretudo clientes nacio-
nais, porque a procura de outros merca-
dos só deve retomar mais tarde, com a 
reabertura de fronteiras e a retoma de li-
gações aéreas. Nesta fase, a taxa de ocu-
pação para o verão ainda está 40% a 50% 
abaixo do normal nesta época. 
A Champions em Lisboa pode ajudar a 
dar um impulso - direto e por via da 
confiança? 
Sem dúvida. Recebermos a Champions é 
muito positivo porque dá ainda mais cre-
dibilidade ao país e é sinal de que interna-
cionalmente se acredita no destino e se 
encara Portugal como seguro. Por outro 
lado, há toda a componente de divulgação 
e visibilidade internacional, dada a cober-
tura mediática que estes grandes eventos 
têm. 
Que medida gostava de ver tomada 
para dar um empurrão ao setor que 
mais fez pela economia nos últimos 
anos? 
No imediato, consideramos as medidas 
adequadas, sendo apenas necessário refor-
çar investimentos em comunicação dos 
destinos de modo a conquistar a confian-
ça dos consumidores. 

Página 49



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,43 x 4,22 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87257449 27-06-2020

114':7/1' 

_ 

••  • 

• 

••••,.•"' 

-••••••• 
•••••••• 

ti 

• -a s• 
• ,.:  .111 • 

•••• 

DIRETOR DA EASYJET —  P. 04-0S 

• •  ti 
51L,1* 

a II 41 
" /**8 • 

• I,  »Mi 
••••ftrit' 14 ! 4 "it VNI 

CONTAS PÚBLICAS — R 08 

dinheirovivo.pt I sábado, 27 de junho de 2020 

N."4831 Este caderno íaz parte integrante 
do Diário de Notícias n."55 no i hei 

vivo
 e do Jornal de Noticias 25 do ano 133 

n ro  
TURISMO Marina prepara-se para 
receber barcos até 60 metros. 
Rob Jenner, CEO da Vitamoura World, 
quer transportar  o sonho de Cupertino 
de Miranda e de André Jordan para 
o século XXI, apostando "rum 
deserm4vimento sustentável". o. 

Vilarnoura investe 12 milhões 
Há 

• 
na expansão da Marina.  mais -• 
850 miLhoes para novos projetos 

•••••,.. • • 

04t
 

• 

•42-V° 
•-••*. 

4 

41», 

••••••2 
• 

HEALTH CLUSTER PORTUGAL— P. io 

er,-!,,,ndr,P. de Mello 
"Saúde deve ter 
papel central 
na retoma" 

"0~ 
, 
,11»•••,„ 

AESE — P. io 

Duo Rendimento 
universal, não. 
Subsídio de 
desemprego, sim 

"Ajudas 
de Estado 
devem ser 
para todas as 
companhias, 
sem distorcer 
concorrência" 

Estado está 
à espera do 
pior e reforça 
cofres em 4o% 

GONÇALO REBELO DE ALMEIDA — P. 

Vila Galé com 
"reservas para o 
verão a metade 
do normal" 

.., 

...4,:  ',22L.  '411L  „..:IL  ,,,L.  --•"^" **La „,.., „„ist -01.1à --:, -•"4"- -....L ..,,z , __dr , , _.1, ,.. 4.
 Z -;4.. -41%. -,..X., --kd‘ -..31, '''''''' —4... .;,;a, 44. .....a .i.j...., .41., k,.. •,„ :0.1E. -~   

ifthenpa7 Referencias  fvluttibanco 
para  a  sua empresa 

kfthenpaNí.,-...-er, 

Página 50



A51

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 28,20 x 44,50 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 87256634 27-06-2020

Algarve desespera 
por turistas

Texto João Mira Godinho 
Fotos Filipe Farinha/Stills

P
raias quase vazias, pou-
cos turistas nas ruas, 
restaurantes sem clien-
tes. O verão começou há 
uma semana, mas pou-
co se nota no Algarve. 
A ameaça de uma crise 
de proporções incalcu-
láveis paira sobre a regi-

ão, onde a economia depende em mais 
de 80% do turismo e há famílias que só 
têm rendimentos nesta altura. Julho e 
agosto são encarados como uma boia 
que vai permitir a muitos manterem-se 
à superfície. Talvez até haja uma boa 
procura em setembro e outubro. Mas, 
depois, teme-se o pior. E até há receio 
que haja fome.

“Que ninguém tenha dúvidas: vamos 
ter uma crise social muito forte. Estou 
muito preocupado”, alerta José Carlos 
Rolo, presidente da Câmara de Albufei-
ra. Num concelho que se assume como 
‘capital do turismo’, “todos os dias” 
chegam novos pedidos aos programas 
de apoio social da autarquia — que aju-
dam com alimentos e na compra de 
medicamentos. “Depois deste ‘peque-
no verão’, vamos ter uma crise ainda 
maior do que em 2010/2011”, prevê o 
autarca.

Segundo o Turismo do Algarve, cerca 
de 25% das unidades hoteleiras conti-
nuam encerradas. A reabertura das 
restantes e a chegada do verão ajudam 
a estancar o desemprego galopante 
na região, que aumentou 202,4% em 
maio face ao mesmo mês do ano pas-
sado, para quase 28 mil desemprega-
dos. “Mas não vão ser feitas as mesmas 
contratações de outros anos e alguns 
funcionários vão continuar em lay-off”, 

em resultado da esperada descida no 
número de turistas, adianta Elidérico 
Viegas, presidente da Associação de 
Hotéis e Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA).

Muito depende ainda do que decidir 
o Governo do Reino Unido sobre a in-
clusão de Portugal na lista de destinos 
seguros. Caso fique de fora, os britâni-
cos que visitem o país terão de cumprir 
quarentena no regresso a casa, o que 
fará com que a esmagadora maioria 
opte por não vir. A lista é tornada públi-
ca esta segunda-feira. “Vai influenciar 
de forma decisiva a procura nos próxi-
mos meses”, sublinha Elidérico Viegas. 
(ver páginas 6-7)

Os britânicos representam mais de 
30% do total de turistas que habitual-
mente visitam o Algarve, até um pou-
co acima do total de portugueses. “O 
outro terço é composto por turistas de 
países como Espanha [em maior núme-
ro], Alemanha, Holanda ou França”, 
explica o presidente da AHETA.” Se 
formos incluídos na lista, podemos ter 
uma ocupação hoteleira próxima de 
outros anos, se não teremos de apos-
tar mais no turismo interno e nesses 
outros países”, diz, sem antecipar uma 
estimativa para a ocupação nesse caso.

Já em relação à faturação, Elidéri-
co Viegas prevê uma quebra de “60 a 
70%” na hotelaria algarvia em 2020. 
“De um total de 1250 milhões de fa-
turação oficial anual, vamos perder 
cerca de 800 milhões, no final do ano”, 
calcula. Mas assegura que “não se tem 
verificado uma descida significativa 
nos preços, até porque esse não é, nesta 
fase, o fator determinante”.

Se zonas como Albufeira ou Porti-
mão são mais procuradas por britâni-
cos, Monte Gordo, localidade próxima 
da fronteira, recebe mais turistas espa-
nhóis. Aqui, a espera é pela abertura 

Turismo Hotelaria prevê perda de faturação de €800 milhões até ao final do ano. É “decisivo”  
para o sector que Portugal seja considerado destino seguro pelo Governo britânico

inclusão de Portugal na lista de des-
tinos seguros do Governo britânico. 
“Tem havido diálogo frequente, e vão 
ser aplicados critérios puramente ci-
entíficos”, refere. 

Marcações em cima da hora

A ameaçar esta convicção está o nú-
mero de novos infetados registado di-
ariamente na Grande Lisboa, e a festa 
realizada em Odiáxere, que provocou 
um surto em Lagos. João Fernandes 
argumenta que “o Algarve tem 1,3% 
dos casos de infetados com covid-19 em 
Portugal, 1% dos óbitos e não tem qual-
quer doente internado nos cuidados 
intensivos”. A situação de Lagos é vista 
como “controlada” e “ultrapassada”. 
Mas a notícia do surto no Algarve não 
causou boa impressão lá fora.

Em tempos de pandemia os turistas 
têm feito marcações mais em cima 
das datas, tem havido alguns cancela-
mentos ou adiamentos. E, sobretudo, 
procuram moradias com piscina. É 
assim no Vila Vita Parc, em Porches, 
onde, desde que o empreendimento 
de luxo reabriu, a 19 de junho, tem sido 
registada uma ocupação a rondar os 
40%. Para julho é esperada uma subida 
“por volta dos 10%”.

Em Armação de Pera, próximo do 
Vila Vita, pela primeira vez em muitos 
anos os toldos da junta de freguesia não 
esgotaram no dia em que foram aber-
tas as reservas. “Para julho e agosto, 
os períodos da tarde estão cheios, nas 
manhãs ainda temos”, conta Ricardo 
Pinto, presidente da Junta. O arren-
damento de apartamentos para esses 
meses “está com alguns bons sinais”, 
acrescenta. “Mas a verdade é que, até 
agora, a bandeira de ocupação das prai-
as esteve sempre verde”.

sociedade@expresso.impresa.pt

das fronteiras terrestres, a 1 de julho. 
“Estamos confiantes que, principal-
mente a partir da segunda quinzena 
de julho e em agosto, as coisas vão me-
lhorar”, diz Pedro Pires, que explora 
o bar de praia Muxama e preside à 
Associação de Comerciantes da Praia 
de Monte Gordo e Outros. “Na semana 
dos feriados [8 a 14 de junho] esteve cá 
muita gente, o que foi um bom indica-
dor para o que pode acontecer”, avan-
ça. Mas, por agora, “está tudo muito 
parado, aos fins de semana [a fatura-
ção] ainda dá para pagar as despesas, 
durante a semana não”, desabafa. O 
panorama não pode ser mais diferente 
dos últimos verões. “No ano passado, 
nesta altura, procurei uma pessoa para 
trabalhar, apareceram dois ou três, 
anteontem fiz o mesmo e já tenho mais 
de 100 currículos.”

Ainda assim, há sinais positivos. 
Além da semana de feriados, que “su-
perou em muito as expectativas, com 
alguns hotéis a ficarem próximo dos 
70% de ocupação”, João Fernandes, 
presidente da Região de Turismo do 
Algarve (RTA), destaca as rotas aéreas 
que, desde final de maio, recomeçaram 
a funcionar no aeroporto de Faro, já 
com ligações a países como Holanda, 
Luxemburgo, Suíça, França e ao pró-
prio Reino Unido. E está confiante na 

SE ANTES ERA DIFÍCIL 
RECRUTAR PESSOAS 
PARA TRABALHAR, 
AGORA OS CURRÍCULOS 
SÃO ÀS CENTENAS

Reservas para julho e agosto 
estão pendentes de decisões 
sobre rotas aéreas. Também  
o alojamento local prevê ficar  
no verão 20% ou 40% abaixo

Hotéis sofrem nova 
vaga de cancelamentos

O momento não podia ser pior para 
Portugal se destacar aos olhos do 
mundo com aumentos de casos de 
covid-19 — em cima do verão, com os 
países a decidir a reabertura de fron-
teiras e a disputar rotas aéreas para 
atrair turistas. Os hotéis veem agora 
as reservas que tinham para julho e 
agosto a ser canceladas de um dia para 
o outro, o que também pode mudar 
num ápice se os números do surto me-
lhorarem e os países deixarem de ter 
restrições que afetam ligações aéreas.

“Ou isto é controlado rapidamen-
te ou o verão vai ao ar. Começámos 
bem, mas claramente a epidemia está 
a correr mal”, adverte Pedro Lopes, 
administrador do Grupo Pestana no 
Algarve. “Estamos com boas reservas 
de portugueses, mas não é suficiente. 
Aguardamos que haja voos para isto 
melhorar. Até lá continua tudo em 
stand by.” As reservas de ingleses para 
o verão ainda são “muito poucas”, e se 
o Reino Unido obrigar a uma quaren-
tena no regresso de Portugal as pers-
petivas são muitos más. “Significa dar-

-nos um cartão vermelho, e o mercado 
britânico para nós é fundamental”.

Bem cotado no início da pandemia, 
Portugal passou a ser noticiado no 
exterior pelos níveis altos de novos 
infetados e festas ilegais a gerar picos 
de contágios — e já foi excluído pela 
Grécia, entre outros países, na fase 
inicial em que reabriram as suas fron-
teiras (ver páginas 6-7).

“Estávamos com algum otimismo 
para o segundo semestre, mas a ex-
pectativa dos hoteleiros voltou a ser 
baixíssima”, adianta Cristina Siza Vi-
eira, presidente executiva da Associ-
ação da Hotelaria de Portugal (AHP), 
referindo que para o sector foi “um 
balde de água fria” a situação que levou 
a decretar medidas excecionais em 
toda a Área Metropolitana de Lisboa, 
onde “estavam a ser preparados nos 
hotéis para este verão alguns eventos 
internacionais de menor dimensão, 
que estão a sofrer cancelamentos e 
quedas abruptas”. Além de Lisboa, este 
efeito “contaminou o Porto e todo o 
país, com os hoteleiros a sinalizar ago-
ra um sentimento de desesperança”. O 
ambiente de incerteza tem sido como 
“uma montanha-russa para os hotéis, 
que estão a navegar à vista e a gerir 
reservas sem rede”, diz. Ainda assim, 
Cristina Siza Vieira frisa que tudo pode 

mudar de um momento para o outro. 
“Ainda é prematuro perceber o que se 
vai passar, e já é uma luz ver as compa-
nhias aéreas anunciar que vão voltar a 
voar para o Algarve ou para o Porto”.

Em Fátima, onde as celebrações de 
13 de maio foram este ano suspensas, 
os hotéis dizem estar a ter uma segun-
da vaga de cancelamentos. “Tínhamos 
operações da Polónia para a segunda 
quinzena de julho, envolvendo a venda 
de centenas de noites, e as pessoas 
desistiram porque se assustaram com 
o número de casos que está a haver em 
Portugal”, relata Alexandre Marto, 
presidente do grupo Fátima Hotels.

Procura de zonas remotas

Os hotéis começaram a reabrir no 
início de junho, com a mira posta nos 
portugueses e a perspetiva de uma 
semana com feriados. “O mês de ju-
nho acabou por ser fraco, correu bem 
nessa semana, mas depois quebrou 
outra vez. O Algarve está vazio, e mui-
tos hotéis continuam fechados”, nota 
o administrador do Grupo Pestana.

A mesma tendência verificou-se no 
alojamento local, que também está a 
sentir para julho cancelamentos de 
reservas internacionais. “Houve algu-
ma procura nacional em junho com 
os feriados, sobretudo nas zonas de 
praia, mas logo a seguir baixou”, re-
fere Eduardo Miranda, presidente da 
Associação do Alojamento Local em 
Portugal (ALEP). “Tínhamos muitas 
reservas para julho e agosto que vi-
nham de trás e não se estão a confir-
mar. Os estrangeiros esperam até à 

última hora para cancelar, pois o pro-
blema não é a falta de vontade de vir, 
mas a incerteza sobre se terão aviões. 
Esta fase para nós é crítica, e todos os 
avanços e retrocessos que têm havido 
podem comprometer o verão.”

Para o alojamento local, a expecta-
tiva é muito baixa. “Contamos essen-
cialmente com o mercado nacional, 
que tem um peso muito relativo”, diz 
o presidente da ALEP. “Em cidades 
como Lisboa ou Porto prevê-se que 
seja 20% a 30% abaixo do ano pas-
sado, e mesmo em zonas de praia 
será menos de metade.” A “surpresa 
positiva” está na procura aquecida 
por “zonas do interior mais remotas 
e com natureza à volta, propriedades 
isoladas no Minho, centro, Alentejo ou 
costa vicentina”, e também por “mora-
dias com piscina, que fazem as pessoas 
sentir-se mais resguardadas”, mas 
tudo isto com “números residuais”.

Os hotéis Vila Galé não registam 
cancelamentos com “efeitos significa-
tivos”, esperando “ocupações médias 
de 40% em julho e agosto, sobretudo 
com portugueses, cujas reservas já 
estão a 80% do mesmo período de 
2019”, conforme avança o adminis-
trador do grupo, Gonçalo Rebelo de 
Almeida. “Em setembro e outubro, 
talvez possamos chegar aos 50% a 
60% de ocupação, será o melhor que 
conseguiremos este ano, mas longe 
dos 95% que tínhamos nesta altura. 
E dificilmente o mercado português 
compensará a perda de procura es-
trangeira”, conclui.

Conceição Antunes
cantunes@expresso.impresa.pt
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TURISMO Em Albufeira, considerada muitas vezes a “capital do turismo” 
algarvio, as praias continuam com pouca procura e as ruas quase vazias, num 
cenário que se repete um pouco por toda região, afetada por um desemprego 
galopante e onde se teme uma crise económica e social sem precedentes

Pelo menos 30 
praias já estiveram 
com carga máxima 

Pelo menos 30 praias costeiras 
portuguesas içaram a bandeira 
vermelha de lotação máxima 
“anticovid” nas últimas três se-
manas. As praias urbanas da 
linha de Cascais, como a das 
Avencas, Carcavelos ou a Aza-
rujinha, chegaram a estar com 
a lotação plena durante algu-
mas horas em vários dias das 
últimas semanas, assim como 
as do CDS, Riviera, São João da 
Caparica ou a Fonte da Telha, 
em Almada. Também as praias 
da Comporta, em Grândola, ou 
a da Vila da Nazaré chegaram 
ao “pleno” da capacidade de 
carga, calculada com base nas 
novas regras de ocupação e de 
distanciamento entre pesso-
as, de acordo com os dados da 
Agência Portuguesa do Am-
biente (APA), que gere a app 
Info Praia. 

Contudo, os presidentes das 
Câmaras da Nazaré, Walter 
Chicharro, ou de Grândola, Fi-
gueira Mendes, não deram con-
ta de que as suas praias tenham 
chegado a estar no “vermelho”. 
Já a vereadora do Ambiente de 
Cascais, Joana Balsemão, diz 
que a informação que lhe che-
gou é de que, apesar da plena 
ocupação de algumas praias, 
“não se registaram abusos”.

O vice-presidente da APA, 
José Pimenta Machado, consi-
dera “muito positivo o balanço 

destas três semanas de época 
balnear” e aplaude “o civismo, 
respeito e sensibilização das 
pessoas no cumprimento das 
regras estabelecidas” neste 
tempo de pandemia. Contudo, 
reconhece que “houve algumas 
situações mais complicadas 
em algumas praias”, nomea-
damente na da Fonte da Telha, 
que além de ter chegado ao 
“vermelho” no areal, revelou 
“caos no trânsito e no estacio-
namento” em cima de dunas. 
Isto apesar de a Câmara de Al-
mada ter asfaltado os acessos 
em área de Reserva Ecológica, 
argumentando que controlaria 
o problema.

Não há multas

Como as praias são de livre 
acesso, a legislação aprovada 
em maio não prevê coimas nem 
sanções para os banhistas, mas 
apenas a interdição do acesso 
ao areal para todos, se as regras 
forem reiteradamente viola-
das. Nenhuma foi interditada 
por essa razão e a Autoridade 
Marítima não tem contraorde-
nações registadas a banhistas, 
apenas autos levantados por 
estacionamento indevido em 
dunas, arribas e acessos a prai-
as. “A ação da Polícia Marítima 
tem passado por ações de reco-
mendação e de sensibilização 
de utentes e banhistas, quan-
do são verificadas situações de 
aglomerados de pessoas em nú-
mero superior ao estabelecido, 
ou não estão a ser cumpridas 
as regras do distanciamento 
social”, indica a porta-voz Ná-
dia Rijo, sublinhando que, “em 
regra, as recomendações são 
acatadas”.

Muitos veraneantes recor-
reram à app Info Praia para 
perceber se valia a pena a des-
locação. Segundo a APA, esta 
aplicação “foi descarregada 
por 243 mil pessoas” e só no 
passado sábado “foi usada por 
mais de 105 mil utilizadores di-
ferentes”. Depois de um arran-
que com alguns soluços, a Info 
Praia tem sido melhorada, com 
maior facilidade na pesquisa 
por nome ou por localização. 
E, além de informação sobre a 
qualidade da água balnear, vai 
passar a incluir dados do IPMA 
sobre o vento, a temperatura 
da água do mar e a ondulação. 

Para registar o nível de ocu-
pação, a APA articula a infor-
mação que lhe chega da Autori-
dade Marítima, dos municípios 
e dos concessionários com a 
que recebe da Fundação Voda-
fone e da MEO, com base num 
sistema smartCrowd e num al-
goritmo que conta o número de 
telemóveis nas praias, e ainda 
nos dados das beachcams (sem 
imagem) e de cancelas virtuais. 
Estes meios tecnológicos estão 
a ser utilizados em 14 praias 
de Cascais, 22 de Almada, em 
quatro de Oeiras, e na praia de 
Portimão. O objetivo da APA 
é chegar a julho com “mais de 
150 câmaras com reporte au-
tomático”. 

“Está-se sempre a melhorar e 
aperfeiçoar o sistema, à medida 
que as épocas balneares se vão 
iniciando, mas não ignoramos 
que em julho e agosto vai ser 
posto à prova o que temos an-
dado a fazer”, assume Pimen-
ta Machado. A época balnear 
já abriu oficialmente em 253 
praias costeiras e vai começar 
este sábado nas restantes, lo-
calizadas sobretudo no centro 
e norte do país.

Carla Tomás
ctomas@expresso.impresa.pt 

Nenhuma foi interditada 
até agora. Feitos os 
ensaios, as novas regras 
vão ser postas à prova  
em julho e agosto

Clima: verão 
sem certezas 
para Portugal

A Organização 
Meteorológica Mundial 
prevê mais um verão em que 
as temperaturas máximas 
vão bater recordes no 
Hemisfério Norte. Porém, se 
é verdade que tudo aponta 
para que os termómetros 
fiquem acima da média de 
Roma a Estocolmo, o mesmo 
não se passa neste ‘jardim à 
beira mar plantado’. Não há 
certezas quanto ao que se vai 
passar na época estival em 
Portugal, sobretudo na costa 
ocidental portuguesa a norte 
de Setúbal. “As previsões 
sazonais estão a melhorar, 
mas as probabilidades 
geográficas são muito 
variáveis”, explica o físico da 
atmosfera Pedro Matos 
Soares. Os dados do sistema 
meteorológico europeu não 
revelam “um sinal claro” 
para o litoral português, 
aponta o meteorologista 
Nuno Moreira, do Instituto 
Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA). Para já, 
prevê-se que as duas 
primeiras semanas de julho 
“mantenham a mesma 
tendência da última semana 
de junho, com as 
temperaturas máximas no 
interior do país a registarem 
uma ligeira anomalia entre 
0,25 e 0,5 graus superior à 
média”. Porém, a nortada, 
típica do verão nacional, vai 
continuar a fustigar as 
regiões do litoral Centro e 
Norte, sendo mais branda a 
Sul. Com tempo mais fresco 
será mais fácil gerir a lotação 
das praias em tempos de 
pandemia. C.T. Página 52
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Trabalhadores em 
lay-off ‘apanhados’ 
a trabalhar
A Autoridade para as 
Condições do Trabalho 
fiscalizou 2100 empresas 
entre 29 de maio e 12 de ju-
nho, tendo encontrado em 
funções trabalhadores que 
estavam em regime de lay-
-off e outros não declarados 
à Segurança Social.

CDS prepara  
reunião tensa
Francisco Rodrigues dos 
Santos vai enfrentar, no 
domingo, um Conselho Na-
cional que se avizinha duro. 
Os críticos vão pressionar 
o líder a arrepiar caminho; 
ao Expresso, a direção já 
deixou um aviso: “Vão ser 
tosquiados.”

Portugueses com 
excesso de peso
Mais de metade da po-
pulação adulta residente 
em Portugal apresentava 
excesso de peso ou obesida-
de em 2019, registando-se 
um “ligeiro aumento” face 
a 2014, segundo revela o 
INE. Em 2019, 4,6 milhões 
de pessoas com 18 ou mais 
anos (36,6% da população) 
tinha excesso de peso e 1,5 
milhões (16,9%) apresentava 
obesidade.

Cresce consumo  
de álcool entre  
as raparigas
O consumo de álcool de for-
ma intensiva ou até atingir 
um estado de embriaguez 
severa está a aumentar mais 
entre as raparigas, mas 
estes comportamentos con-
tinuam a ser mais prevalen-
tes nos rapazes, segundo um 
estudo do SICAD.

Bob Dylan: “Penso 
sobre o fim da 
raça humana” R46

Sérgio Moro: 
“Espero que nada 
me aconteça” P28

RANKING 2019
das ESCOLAS

NOVA ONDA DE 
CANCELAMENTOS DEIXA 
ALGARVE À BEIRA DE UMA 
CRISE SEM PRECEDENTES
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Passos atrás na pandemia ameaçam  
a vinda de estrangeiros no verão.  
A esperança são os portugueses, e 250 mil 
já descarregaram a app Info Praias P6e24

FRONTEIRAS GERAM 
TENSÃO COM ESPANHA  
E REINO UNIDO P6eE24

“Não se 
espere que 
o Presidente 
crie um 
afrontamento 
com o 
Governo”

Marcelo Rebelo de Sousa 
diz ao Expresso que  
na pandemia “o esforço 
tem de ser comum”. O  
contrário seria impensável

A colagem a António Costa, 
que teve um momento alto esta 
semana, comporta riscos políti-
cos, e Marcelo sabe que poderá 
ter de pagar esse preço nas pre-
sidenciais de janeiro. Uma fatu-
ra que já foi apresentada esta 
semana em críticas do PSD. P5

Famalicão 
destaca-se  
entre as 
escolas 
públicas
Basta mais um ano 
de escolaridade das 
mães para fazer subir 
a média dos alunos  
do secundário  
CADERNO DESTACÁVEL 
DE 8 PÁGINAS 

Polícia teme 
violência na  
‘manif’ do Chega 

André Ventura admite que há 
“alguns riscos” na manifestação 
deste sábado, em Lisboa P16

Dois gelados  
de conversa com  

a cientista  
Elvira Fortunato

Os melhores hotéis 
com praia à porta P20

Tribunal não 
trava solução  
para a TAP

Governo pode continuar a negociar 
e aprovar o plano. Supremo  
rejeitou segundo pedido da ACP P12

> Aumento de casos levou autoridades locais a pedirem mais meios 
de rastreio  > Saúde demorou 15 dias a reagir  > Número de técnicos 
de saúde está longe do ideal  > Peritos dizem que próximas semanas 
são determinantes para evitar segunda vaga  > “Houve claramente  
falha de planeamento”, acusam Médicos de Saúde Pública P8

Falta de técnicos 
impediu controlo da 
epidemia em Lisboa
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Textos Tiago Oliveira  
Foto Marcos Borga 

V
ivemos um “perío
do de adaptação 
em queda livre”. É 
assim que Cristina 
Siza Vieira, presi
dente executiva da 
Associação da Hote
laria de Portugal, de
fine o processo que 

as unidades hoteleiras e os negócios 
turísticos tiveram de fazer ao longo 
dos meses da covid19 e que conti
nua a pairar sobre o sector como 
uma ameaça. Senão vejamos: o mais 
recente inquérito promovido pela 
entidade estima uma quebra entre os 
60% e os 89%, o que representa uma 
descida nas receitas de €3,2 a €3,6 
mil milhões, ao passo que a perda na 
taxa de ocupação da totalidade do 
ano deve situarse entre os 50% e os 
70%. O que ainda assim basta para 
ser uma melhoria face ao panorama 
fatalista que o mesmo inquérito pro
duziu no início da pandemia.

Os números falam de um sector 
ainda à procura da melhor forma 
de lidar com a pandemia e que já 
dá 2020 praticamente como “um 
ano perdido”. 2021 será o ano zero 
de uma recuperação que, se tudo 
correr bem, só chegará aos níveis 
recorde de 2019 em 2022. Cristina 
Siza Vieira confessa que a gestão só 
pode ser feita dia a dia, uma vez que 
as circunstâncias estão em constante 
mutação. É o caso da situação da 
Área Metropolitana de Lisboa, cujo 

Distinção Prémio Nacional de Turismo regressa a pensar nos desafios 
após pandemia, numa altura em que as dificuldades do sector não param

Apontar a 2022  
sem tirar os olhos da  
“montanha-russa” de hoje

agravamento dos números da pan
demia já levou ao “cancelamento 
de reservas”, após alguma retoma 
verificada nas últimas semanas. “É 
uma montanharussa”, garante, e re
força: “O maior handicap para viajar 
é o medo.”

Uma fase delicada, recheada de 
incerteza, misturada com um oti
mismo reservado quanto à capaci
dade de resiliência das pessoas que 
o Prémio Nacional de Turismo (PNT) 
quer distinguir. O projeto (que pode 
conhecer melhor nesta página) está 
de volta, para um segundo ano, em 
que os operadores turísticos e da 
restauração tentam ao máximo pas
sar uma imagem de segurança que 
faça regressar clientes. Até porque 

“os ativos pelos quais Portugal é re
conhecido como um dos melhores 
destinos do mundo continuam cá”, 
lembra Dionísio Pestana. O presi
dente do grupo Pestana venceu o 
prémio Carreira da edição inaugural 
e considera que é uma oportunidade 
“para destacar o que de melhor se faz 
em Portugal na área do turismo”. O 
“foco no turismo nacional” e o refor
ço da “vertente digital” são apostas 
do grupo, cuja expectativa é de que 
a “retoma gradual das rotas interna
cionais permita alguma recuperação 
até ao final do ano”.

Testemunha  
e protagonista

As áreas abrangidas pelo PNT re
fletem esta alteração no sector, e o 
presidente do Turismo de Portugal 
não tem dúvidas de que o panorama 
obriga “os gestores e investidores a 
alterar e a ajustar as suas estraté
gias perante perdas significativas 
de receitas”. Luís Araújo explica 
que “vivemos na era da transforma
ção digital, em que o turismo tem 

PRÉMIO NACIONAL  
DE TURISMO
O Expresso e o BPI, em parceria 
com o Turismo de Portugal e a 
Deloitte, lançam pelo segundo 
ano consecutivo o Prémio 
Nacional de Turismo (PNT), 
um projeto para promover, 
incentivar e distinguir as 
melhores empresas, práticas e 
projetos do sector

sido, em simultâneo, testemunha e 
protagonista”, e a aposta em “produ
tos integrados” no mercado interno 
pode fazer a diferença para aguentar 
esta fase. A “Estrada Nacional 2, 
as Aldeias Históricas de Portugal, 
o enoturismo e o turismo militar e 
industrial” são alguns dos exemplos 
e o organismo optou também por de
senvolver o selo “Clean & Safe”, que 
conta já com mais de 17 mil adesões 
voluntárias de projetos turísticos 
que cumprem todas as novas condi
ções de segurança.

Se a hotelaria tradicional foi uma 
das grandes vítimas da pandemia, o 
mesmo se pode dizer do alojamen
to local. Em fevereiro deste ano, os 
dados do INE mostravam que este 
sector estava a crescer cinco vezes 
mais que a concorrência, mas agora 
“a expectativa aponta para 30% a 
40% da faturação do ano anterior”, 
diz Eduardo Miranda. “E este é o 
cenário mais positivo que temos”, ga
rante o presidente da Associação do 
Alojamento Local em Portugal, pois 
noutros “destinos que dependem 
dos turistas internacionais, como 
Lisboa e Porto”, esperamse quebras 
de 60% a 70%. O responsável fala na 
impossibilidade de “os operadores, 
que na maioria são microempresas 
ou empresários em nome individual, 
resistirem sem qualquer apoio”, o 
que ganha maior importância quan
do muitos “foram excluídos da Se
gurança Social e estão totalmente 
desprotegidos”. Por outro lado, elo
gia o “microcrédito do Turismo de 
Portugal” e pede que se aproveite 
o “compasso de espera para prepa
rar a operação para esta nova era 
covid19”.

Preparar é o que tem feito António 
Loureiro na gestão d’A Cozinha por 
António Loureiro. O vencedor do 
prémio Restauração no ano passado 
confessa que “a verdadeira adapta
ção, em termos de desenvolvimento 
de negócio, começa passado um mês 
de reabrir o restaurante. Agora é que 
começamos a entender quais as ver
dadeiras necessidades e estratégias 
de operação”, explica. Para o chef, 
esta é a altura ideal para a restau
ração incorporar medidas como o 
“desperdício próximo de zero”, “a 
utilização racional dos recursos” ou 
“a redução do consumo de energia”, 
onde ainda “há um longo caminho a 
percorrer”. Com a certeza de que os 
“meses de julho, agosto e setembro 
serão decisivos para a saúde finan
ceira do sector”.

toliveira@impresa.pt

PROJETOS EXPRESSO TURISMO

EM DESTINOS COMO 
PORTO E LISBOA 
ESPERAM-SE QUEBRAS 
ATÉ 70% NO 
ALOJAMENTO LOCAL

As multidões que 
costumam encher o 

miradouro da Graça, em 
Lisboa, não vão voltar tão 

cedo como resultado da 
quebra do turismo e das 
restrições da pandemia

COMO SE CANDIDATAR
É visitar o site, cujo endereço 
encontra no final deste texto, e 
conhecer melhor as cinco cate-
gorias que aceitam candidaturas 
— Turismo em Rede, Turismo 
Autêntico, Turismo de Confiança, 
Turismo Inteligente e Turismo 
Sustentável — para perceber 
qual é que mais se adequa. Os 
vencedores terão direito a um ví-
deo promocional, à possibilidade 
de referir a distinção alcançada 
e a uma referência no Boa Cama 
Boa Mesa (caso sejam projetos 
de alojamento ou restauração). 
Além disso, o júri pode decidir 
também atribuir prémios adicio-
nais ou menções honrosas. Saiba 
tudo em www.premionacional-
turismo.pt

DATAS IMPORTANTES

6 de julho
Arrancam as candidaturas  
e nomeações em seis categorias

15 de setembro
É a data limite para concorrer  
e para as nomeações dos dois comités 
e do júri. Cada um pode nomear  
até cinco projetos para cada  
uma das categorias. No que toca  
a candidaturas, o site oficial vai 
aceitar projetos até à meia-noite

16 de setembro
Começa o processo de avaliação  
por parte da Deloitte. A consultora 
(parceira do PNT) vai analisar  
todas as candidaturas e nomeações  
para colocar à consideração

31 de outubro
Termina a primeira fase de filtragem, 
que resultará num top 10 de 
candidaturas em cada categoria

Novembro
Comités e júri entram em ação  
para escolher quem ganha o PNT.  
Os primeiros escolhem os cinco 
melhores projetos de cada categoria, 
ao passo que o júri avalia os 25 
finalistas e os nomeados para  
o Prémio Carreira, de modo a indicar 
os vencedores de candidatura  
e nomeação

Dezembro
Realiza-se a cerimónia de atribuição 
dos prémios
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Algarve
Habitualmente associado a praia e calor, a região consegue (ainda) esconder segredos, igual-
mente refrescantes, entre as serras e as pitorescas aldeias. No concelho de Loulé, Alte é consi-
derada como a aldeia mais típica do Algarve. Visite as Fontes Pequena e Grande, local aprazível 
para piqueniques e um banho refrescante nas águas da ribeira. Mas, se aldeia é considerado um 
tesouro escondido, o mais secreto dos locais é a Queda do Vigário, uma cascata com 24 metros 
de altura em que a água cai num pequeno lago, onde é possível mergulhar. Ladeada por uma zona 
verde, onde as famílias fazem piqueniques e aproveitam o sol, esta é uma cascata artificial cons-
truída no século XVII para levar as águas da ribeira de Alte para um tanque e daí regar o pomar do 
Morgado. Para lá chegar, há um percurso a fazer entre a vegetação, de pouco mais de 300 metros, 
fáceis de percorrer e que compensam, principalmente ao ver o ar de espanto dos mais novos
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a paisagem, a partir das carruagens, 
já justificava o desafio. Para uma 
experiência de total cumplicidade com a 
ria pode alugar um barco-casa ecológico, 
com um quarto com cama de casal 
panorâmico e um quarto adicional para 
duas crianças. Tem solário, kitchenette e 
um pequeno semirrígido a remos para 
deslocações às praias desertas que ficam 
a 100 metros do barco. Os dois barcos-
-casa da empresa Passeios Ria Formosa 
(Tel.: 962156922) estão fundeados perto 
da praia da Barra Velha e o acesso, para 
os “hóspedes”, é feito a partir do cais da 
Fuzeta. Já com a Lands (Tel.: 914539511) 
a proposta é simples: alugar caiaques 
singles e duplos (€30) e sair à descoberta 
das belezas naturais. Igualmente amigos 
do ambiente são os diversos passeios 
promovidos pela Solar Moves (Tel.: 
924369172), com bases em Cabanas e em 
Tavira, e que usa barcos movidos 100% 
a energia solar. Vai estranhar o silêncio 
e observar algumas das mais de 200 
espécies de aves, incluindo flamingos e 
a galinha-sultana, que está ameaçada de 
extinção e o símbolo do Parque Natural. 

Ilhas quase desertas
A partir de Faro ou de Olhão são várias 
as ligações marítimas para as ilhas que 
são imagem de marca da Ria Formosa. 

A Ria Formosa é sempre uma surpresa 
a cada visita. E, uma forma de juntar a 
família para uma aventura inesperada 
é fazer a mochila, agarrar nas bicicletas 
e embarcar… no inter-regional. De 
comboio pode partir da estação de Faro 
e seguir encostado à ria até Conceição 
de Tavira. Pode sair em várias estações 
e explorar os arredores ou, se preferir, 
seguir viagem até ao limite do sotavento, 
em Vila Real de Santo António. Só 

Ilhas, praias 
paradisíacas e 
a Ria Formosa
Até à fronteira com 
Espanha, espalha-se o 
Algarve menos conhecido 
e profundamente marcado 
pela Ria Formosa, que dá 
cor e sabor a esta região

Sotavento

Página 56



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 12,97 x 21,69 cm²

  Corte: 2 de 7ID: 87260293 27-06-2020 | Viagens e Turismo
A ilha da Barreta ou Deserta fica a 20 
minutos de barco e a Animaris (Tel.: 
918779155) tem carreiras regulares (a 
partir de €5). Pelo caminho, biólogos 
e guias especializados vão dando 
informações sobre a Ria Formosa, fazem 
paragens em locais específicos para 
observar as diversas espécies animais 
que ali habitam e estão disponíveis 
para prestar todas as explicações. A ilha 
conta com um restaurante, o Estaminé, 
perfeitamente sustentável e aberto todo 
o ano com produtos e especialidades 
do mar. Se a partida for de Olhão, no 
cais de embarque, junto ao mercado, 
encontra o ponto de partida para a ilha 
da Culatra. Aproveite as praias de águas 
quentes e cristalinas e não deixe de 
visitar a aldeia de Hangares e descubra 
a razão de tal nome. Existem muitas 

possibilidade de passeios, que tanto 
podem durar uma hora, como demorar 
um dia inteiro, tal a imensidão da ria. 
De leste a oeste, as cinco ilhas-barreira 
são Barreta (Deserta), Culatra, Armona, 
Tavira e Cacela, que se acedem a partir 
das cidades ou cais mais próximos. 
Organize os dias para ir até à Fuseta 
fotografar a cada vez mais famosa antiga 
Estação Salva-Vidas e usufruir da praia 
e depois ir provar o polvo a Santa Luzia. 
Na Casa do Polvo – Tasquinha reserve 
mesa antes de ir (Tel.: 281328527) e, de 
preferência, aproveite a esplanada virada 
para a Ria enquanto escolhe as dezenas 
de variações deste tesouro gastronómico. 
A viagem no pequeno comboio turístico 
que dá acesso á praia do Barril também 
merece espaço na agenda, nem que seja 
para explicar aos mais novos a razão da 
existência de um “cemitério” de âncoras. 
Em Olhão, com a Algarve Treasures (Tel.: 
910060515), agende um passeio pedestre 
guiado pelas salinas, com direito a 
escalar uma das enormes pirâmides 
de sal (€10). Já na capital algarvia, um 
dos locais com melhor vista da cidade 
e da ria esconde-se na Igreja da Sé, mais 
precisamente, atrás do sino. Aqui, existe 
uma pequena varanda acessível a todos 

CAVALOS-MARINHOS
Sem garrafas de oxigénio, 
apenas com óculos e um 
tubo, está pronto a observar 
os cavalos-marinhos (€40), 
símbolo da Ria Formosa e 
seriamente ameaçados

Avenida 5 de Outubro, Olhão
Tel.: 962156922

↓

Continua na página 42
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O grande 
anfitrião  
do Algarve

Bernardo Reino, “Gigi” para os amigos  
e para o mundo, é figura carismática  
e profundamente conhecedora  
do Algarve, principalmente dos tesouros 
que chegam do mar. Em terra firme,  
a alma do restaurante Gigi, na Quinta  
do Lago, que conquistou recentemente 
o estatuto de Mesa com Mérito, 
atribuído pelo guia Boa Cama Boa 
Mesa, faz gosto em partilhar a paixão 
pela região da qual é um verdadeiro 
embaixador.

BERNARDO REINO “GIGI”
FUNDADOR E PROPRIETÁRIO  
DO RESTAURANTE GIGI

Visita guiada

Visitar
Recomendo uma visita à cidade de 
Loulé. Longe do mar e das praias e 
também da confusão tradicional dos 
meses mais quentes, é uma cidade muito 
bem arranjada, calma, com um bonito 
e recheado mercado, perfeito para 
que os mais novos descubram o mais 
tradicional que há por estas terras e com 
gente sempre capaz de contar uma boa 
história sobre aquilo que está a vender.

Passear
A ria Formosa merece sempre uma visita, 
bem como a praia do Ancão, provavelmente 
a mais bonita do Algarve. No entanto, 
aconselho a fugir em direção a Loulé e daí, 
pela serra, até São Brás de Alportel, bonita e 
cheia de história e museus.

Descobrir
As olarias em Porches são um dos 
melhores programas culturais do Algarve. 
Recomendo que se chegue cedo, se 
procure um café e se tome o pequeno-
-almoço à sombra, antes de entrar nas 
olarias. Depois, é ver como aquelas mãos 
transformam o barro e o pintam, com a 
possibilidade dos mais novos também 
meterem a mão na massa. Observem as 
chaminés das casas, todas diferentes e 
com histórias para contar.
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os visitantes (€2). Passe pela Cidade 
Velha, com paragem na Galeria Vila 
Adentro, que é confeitaria, restaurante 
e mercearia, e pelo Castelo de Faro até 
desaguar na marina. Aqui, aproveite para 
conhecer Adão, o novo espaço de tapas 
que convive com o Eva Market, onde se 
vendem produtos regionais, ambos da 
responsabilidade Eva Senses Hotel (Tel.: 
289001000).

Antes de chegar a Loulé é imperdível 
contemplar a paisagem com o oceano ao 
fundo. Oiça as histórias dos pescadores e 
das vendedoras do Mercado Municipal 
e passe pelo castelo. Dai até à Fonte 
Benémola, a apenas 12 quilómetros, é 
um instante. Na água fresca da Ribeira 
da Menalva dê um mergulho e faça 

um jogo com os mais novos: tente 
identificar o máximo possível das 300 
espécies de plantas e das mais de 100 
de aves que fazem os seus ninhos nas 
encostas do vale e nas margens da 
ribeira. A águia de Bonelli voa por ali. 
Aproveite para fazer a Rota da Água, a 
partir de Loulé, já que o concelho tem 
centenas de fontes, dezenas de açudes, 
quilómetros de levadas e diversas 
estruturas hidráulicas. Em Barranco do 
Velho descubra os segredos da cortiça, 
já que a localidade faz parte da Rota da 
Cortiça e num instante, já em São Brás 
de Alportel, conheça toda a história num 
filme divertido que passa no Museu 

LAGO DO DRAGÃO AZUL
A construção de uma 
barragem deu origem a 
este lago que se parece 
a um dragão azul, e que 
deu origem a milhares de 
partilhas nas redes sociais 
chinesas

Ribeira de Odeleite

↓

XERÉM
O nome tem origem árabe. 
O xerém é feito com farinha 
de milho, toucinho, chouriço 
e presunto e pode ainda 
levar amêijoas, conquilhas ou 
lingueirão. É considerado o 
prato mais típico do Algarve. 
Restaurante Noélia

Avenida da Ria Formosa, 
Edifício Cabanas-Mar, 
Cabanas de Tavira
Tel.: 281370649

�Continuação da página 40
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do Trajo Algarvio (Tel.: 289840100). 
Nesta zona interior, a Quinta do Peral 
é uma quinta pedagógica com muitas 
atividades vocacionadas para os mais 
novos. As visitas são gratuitas e aos fins 
de semana decorrem diversos workshops 
de educação ambiental, oficinas de 
sabores e saberes. Os passeios de burro 
são sempre concorridos e divertidos. 
À boleia da Via Algarviana, que liga 
Alcoutim ao Cabo de São Vicente, ao 
longo de cerca de 300 quilómetros, a 
maior parte pela serra algarvia, faça uma 
paragem na localidade de Furnazinhas 
para descobrir a arte de trabalhar as 
canas e leve os mais novos a aprenderem 
a fazer cestos, e em Vaqueiros, na Reserva 
da Foupana, faça uma visita ao Parque 
Mineiro. Há um inédito itinerário 
pedestre de 750 metros, que passa pelas 
antigas minas com reconstituições pré-
-históricas e representações de figuras 
humanas da época a trabalhar. Na aldeia 
de Cachopo aproveite o Parque de lazer 
da Fonte Férrea para um piquenique 
ou para um banho de água doce numa 
piscina no coração da serra do Caldeirão. 
A fonte é de 1820 e ganhou este nome 
devido à qualidade das águas, ricas em 
ferro.

Junto à água
Para um passeio de barco 
completamente diferente, nada como 
subir o rio Guadiana desde Vila Real 
de Santo António até Alcoutim, uma 
pitoresca localidade com vista para a 
povoação espanhola de Sanlúcar de 
Guadiana. A Transguadiana (281512997) 
organiza passeios diários que podem 
ser complementados com um passeio 
de jipe pelas serras (a partir de €24). No 
regresso, aproveite para momentos de 
diversão e alguma adrenalina no Parque 
Aventura (Tel.: 911022187) e suba à copa 
das árvores em família. A experiência de 
arborismo é feita através de diferentes 
percursos com diversos desafios como 
pontes, redes e slides gigantes. Há três 
níveis de dificuldade (a partir de €12), o 
Curioso, o Aventureiro ou o Destemido 
e antes de subir é sempre dada uma 

300
Número de dias de sol por 
ano, o que permite muitas 
atividades ao ar livre. O 
verão é habitualmente seco 
e quente. No resto do ano 
chove pouco

18.400
Número de hectares da Ria 
Formosa. A largura máxima 
é junto à cidade de Faro, 
com cerca de 6 quilómetros, 
nos extremos é de apenas 
algumas centenas de metros. 
Tem 60 quilómetros de 
extensão

43.202
Segundo os dados da 
Pordata, é o número de 
camas disponíveis para 
aluguer no Algarve. São 
repartidos por hotéis, 
pensões e alojamentos locais

2,7 milhões
Segundo o Instituto Nacional 
de Estatística, foi este o 
número de turistas que 
visitaram o Algarve nos 
primeiros meses de 2019. 
Representaram 8,62 milhões 
de dormidas
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formação inicial, para garantia  
de segurança e de emoções fortes.  
Para momentos mais contemplativos  
e refrescantes merecem visita a Reserva 
Natural do Sapal de Castro Marim  
e Vila Real de Santo António, bem como 
as barragens de Odeleite e do Beliche. 
Para relaxar de uma forma inesperada, 
mas garantida, faça uma reserva no Spa 
Salino de Castro Marim, gerido pela 
empresa Água Mãe (Tel.: 965404888). 
Pode fazer um banho flutuante nas 
águas minerais das salinas artesanais 
(€8), experimentar a aplicação de 
argila salina no corpo ou diversas 

massagens terapêuticas (desde €55), ou 
simplesmente fazer uma visita guiada. 
Não se esqueça que, de Vila Real de Santo 
António até à Manta Rota existe um areal 
imenso e contínuo com muitas praias de 
ambiente familiar. Já no novo passadiço 
de Monte Gordo não faltam opções 
para almoçar ou petiscar a olhar o mar. 
Perto da Praia Verde, a Sky Expedition 
(Tel.: 919445868) promove a experiência 
única de voar sobre o Algarve a bordo de 
um autogiro ou girocóptero, que mais 
parece um helicóptero de brincar, mas 
na verdade é uma aeronave segura que 
atinge uma velocidade máxima de 170 
quilómetros por hora. Leva apenas um 
destemido de cada vez e um voo de 20 
minutos custa €120. 

LIMITEZERO
Cruze o Rio Guadiana 
através da primeira tirolesa 
transfronteiriça do mundo. 
Um serviço de táxi leva-o ao 
lado espanhol, depois é só 
percorrer os 720 metros de 
comprimento que separam 
os dois países pendurado 
numa corda

Sanlúcar de Guadiana
Tel.: 0034 670 31 39 33

↓

4 960
A área do distrito de Faro, 
a que pertence todo o 
Algarve, é apenas o décimo 
em termos de dimensão no 
país. Ocupa 5,4% do território 
nacional. É o sexto, em 
termos de população, com 
569.714 habitantes, segundo 
os últimos registos

Continuação da página 40
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Vila Galé Albacora The Shack

La Pizza Loca

Estaminé

Mó de Cima
Conversas de Alpendre

The Lake Resort

Os 161 quartos com convidativas 
varandas foram renovados 
recentemente. Além do acesso fácil 
às praias, as crianças vão adorar os 
escorregas da piscina infantil, bem 
como a antiga igreja transformada em 
kids club. A partir de €80

Quatro Águas, Tavira
Tel.: 281380800

Junto ao lago, parte da esplanada está 
sobre a água. Ao lado existem day beds, 
areia e gaivotas para passear. Ao longo 
do dia serve pratos leves em ambiente 
informal. Tem menu de crianças

Quinta do Lago
Tel.: 289381225

Com uma enorme esplanada é 
conhecido pelo rodízio de pizzas e 
massas, com preços especiais para 
crianças. Mais de 30 variedades de 
pizzas, incluindo doces, garantem a 
satisfação de toda a família

Rua dos Estados da América, Vilamoura
Tel.: 912225335

Aproveite a viagem de barco, a única 
forma de chegar, para apreciar a beleza 
da Ria Formosa. Este é único edifício da 
ilha. Harmonizado com a paisagem, a 
cozinha trabalha com grelhador e com 
um fogão a energia solar. O peixe fresco 
é sempre boa opção

Ilha da Barreta/Ilha Deserta
Tel.: 917811856

A localização justifica a viagem, com a 
esplanada a estender-se até às salinas. 
O restaurante ocupa um antigo moinho 
de maré e serve tapas algarvias e um 
hambúrguer especial para os mais 
novos

Rua da Liberdade, 164, Fuseta
Tel.: 913092612

A casa na árvore, no cimo de uma 
alfarrobeira, é um das atrações. As 
restantes opções de alojamento são 
nove suítes e um apartamento. Em redor 
das piscinas de água salgada fica um 
amplo arvoredo e um parque infantil

Estrada de Santa Rita, 36,  
Vila Nova de Cacela
Tel.: 910035704

A piscina com fundo de areia, instalada 
junto ao lago, é a atração principal 
deste oásis algarvio. A esta juntam-se 
outras duas, também exteriores. Tem 
192 quartos, todos com varanda e vista 
privilegiada. Os apartamentos são uma 
ótima opção para as férias em família

Avenida do Cerro da Vila, Vilamoura
Tel.: 289320700

Boa Cama, Boa Mesa
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DESTINOS 

Espanha 
Ao lado do Algarve, 
a "região de Anda-
luzia, a chamada 
Costa do Sol, bem 
como as ilhas Ca-
nárias e Baleares" 
estão entre as re-
giões com maior 
procura na Agência 
Abreu, segundo o 
diretor-geral de 
vendas Pedro 
Quintela. 

SUl e ilhas 
Hotelaria e mora-
dias no Centro, nas 
costas algarvia e na 
alentejana são "do-
minantes" nas re-
servas existentes, 
a par da procura 
para a Madeira e 
Porto Santo. Portu-
gueses têm inte-
resse nos Açores 
mas os testes "ini-
bem" as reservas. 

Praias exóticas 
A agência Abreu 
nota que "praias 
exóticas como 
Maldivas, 
Seychelles e Mau-
rícias mantêm-se 
entre as preferên-
cias dos portugue-
ses, tal como para-
gens mais longín-
quas como Tailân-
dia e Indonésia, 
que continuam a 
ser reservadas" 
para estadias após 
outubro. 

COVID  A Associação Internacional países onde a taxa de infeção é si-
de Transporte Aéreo (IATA) pediu gnificativamente mais elevada". 
aos governos, esta semana, que Mas as ilhas portuguesas da Ma-
procurem alternativas à quarente- deira e dos Açores determinaram, 
na e aos testes, propondo medidas em maio, que todos os viajantes 
de mitigação do contágio que per- têm de ser testados, e isso está a 
mitam travar o vírus sem matar as demover os turistas. 
viagens e o turismo. Os testes à co- "A medida não teve tanto impac-

 

vid-19 só serão recomendados to na Madeira, que conseguiu cap-
"quando aceitarem viajantes de tar alguns operadores ingleses 

Açores mudaram regras e pagam testes no continente, 
Madeira promete "testes rápidos" à chegada ao aeroporto 

Testes nas ilhas 
são entraves 
ao turismo 

Compra de viagens 
cai 75% e reservas para 
alojamento recuam 50% 

Poucos portugueses vão sair de casa neste 
verão, indiciam as marcações para julho 

Cancelamentos de voos são frequentes 
e só regiões autónomas recuperam tráfego 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

VIAGENS  Um dos meses mais 
rentáveis do verão está a come-
çar e as perspetivas para o tu-
rismo nacional já são as de um 
ano perdido. Ainda que haja 
maior procura por moradias 
isoladas com piscina em re-
giões de turismo menos massi-
ficado, as reservas do aloja-
mento local estão com quebras 
de 40% a 60% entre julho e 
agosto. As viagens de avião têm 
mais cancelamentos do que re-
servas e estão praticamente es-
tagnadas, mesmo com a aber-
tura a países de fora da União 
Europeia, a partir de quarta-
-feira. Só as viagens para a Ma-
deira e os Açores e entre ilhas 
"têm 40% de recuperação" no 
último mês, apesar de os testes 
obrigatórios à chegada demo-
verem turistas (ler ao lado). 

Os dados de reservas de aloja-
mento local medidos pela fer-
ramenta de negócios Airdna 
são francamente desoladores. 
Numa amostragem feita para o 
JN, relativa às cidades de Porto, 
Aveiro, Lisboa e Albufeira e à 
região da Madeira, as quebras 
nas reservas durante julho e 
agosto rondam os 50%. A ocu-
pação média mal chega a 40% 
no início de agosto e os preços 
têm maior desconto quanto 
mais se aproxima a data. Fonte 
da Airdna acrescenta ainda que 
alguns preços médios podem 
estar a ser inflacionados por es-
tarem a ser reservadas casas 
maiores, por exemplo. 

Será o caso das moradias pri-
vadas com piscina, no interior 
norte, centro e Alentejo, cuja 
procura aumentou, mais do 
que pela hotelaria. A maioria 
dessas reservas é feita direta-
mente e não passa pelas agên-
cias de viagens, que estão a ver 
onegócio praticamente parado 
depois de três anos a subir. 

"A procura de destinos es-
trangeiros é muitíssimo espo-
rádica, e falamos para os últi-
mos meses do ano", revelou 
fonte da Associação Portugue-
sa das Agências de Viagens e 
Turismo. "O que se tem estado 
a vender são destinos nacio-
nais, sobretudo Portugal conti-
nental, Madeira e Porto Santo 
e, em menor escala, os Açores", 
complementou. 

OUTUBRO E NOVEMBRO 
A maior agência nacional, a 
Abreu, confirma a tendência. 
"A maioria das reservas de cur-
to prazo são para estadias em 
território nacional e o maior 
volume de reservas para o ex-
terior concentra-se para os me-
ses de outubro/novembro em 
diante", revelou Pedro Quinte-
la, diretor-geral de vendas. 

De acordo com fontes ouvi-
das pelo JN, que têm acesso ao 
sistema global de reservas mais 
utilizado no país, as viagens 
dos portugueses para fora estão 
75% abaixo do que estavam há 
um ano. As poucas viagens de 
avião que os portugueses vão 
realizar destinam-se às ilhas e 
entre ilhas. "Só nessas viagens 
há uma recuperação, este mês, 
de 40% ", resumiu. "No geral, 
há mais cancelamentos do que 
reservas", acrescentou. 

No que respeita a estrangei-
ros, o mesmo sistema revela 
que, em julho, chegam turistas 
da Holanda, Bélgica, Suécia e 
Irlanda e, em menor número, 
de Paris, da Amlemanha e de 
Itália. "Espanha, Grécia, Reino 
Unido e países Bálticos não 
vêm", lamentou a mesma fon-
te, atribuindo responsabilida-
des à "falta de definição atem-
pada de regras para o turismo". 

"Mesmo tendo decidido fazer 
testes à chegada, ao menos a 
Madeira definiu-o em maio e, 
com isso, agarrou operadores 
ingleses", exemplificou.• 

o 

III 

o 

III In III 
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Moradias com piscina privada têm a maior procura em Portugal 
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FONTE: AIROSA INFOGRAFIA JN 

Fronteiras reabrem com 
falta de operação aérea 

apesar dos testes, mas nos Açores 
as notícias da demora nos resulta-
dos estão a ter um impacto nega-
tivo", revelou fonte ligada ao sis-
tema de reservas das companhias 
aéreas e agências de viagens. 

Na Madeira, os viajantes têm de 
trazer um teste negativo realiza-
do nas 72 horas anteriores à che-
gada ao território ou terão de fazer 
oteste no aeroporto e aguardar re-
sultados em quarentena. O JN 
tentou, sem sucesso, até ao fecho 
desta edição, confirmar como Go-
verno Regional se o "teste rápido" 
no aeroporto anunciado pelas au-
toridades madeirenses é eficaz, 
uma vez que só o teste PCR reve-
la infeção ativa. O presidente do 
Governo Regional publicitou ain-
da um protocolo com laboratórios 
de Lisboa para que os passageiros 
realizem o teste antes de viajar, 
porém não esclareceu se os viajan-

  

tes de outras regiões do país terão 
o mesmo privilégio. 

RESTRIÇÕES INIBEM RESERVAS 

Depois de notícias de vários pas-
sageiros que aguardaram 56 horas 
pelos resultados dos testes feitos 
à chegada nos Açores, quando a 
promessa era de tal demorar no 
máximo 12 horas, o Governo Re-
gional anunciou que vai pagar os 
testes feitos numa rede de labora-
tórios de análises no continente. 
Ainda assim, a obrigatoriedade de 
oteste ser repetido ao sexto dia de 
estadia nas ilhas tem contribuído 
para desmotivar reservas. 
"Esperamos que as restrições 

que ainda inibem os clientes de 
viajar para os Açores sejam resol-
vidas brevemente, pois existe pro-
cura para o destino", adiantou Pe-
dro Quintela, diretor-geral de ven-
das da Agência Abreu.. 

LISBOA 

Incentivos a turistas 
vão desde pastéis 
a passeios grátis 

Nove municípios da região 
de turismo de Lisboa vão 
oferecer incentivos aos por-
tugueses que fiquem hospe-
dados duas noites. Desde 
passeios no Bote Leão e en-
tradas na Fundação Salinas 
do Samouco (Alcochete) ou 
na fragata D. Fernando II 
(Almada), as ofertas são va-
riadas e também agradam 
ao palato, com provas de vi-
nhos, queijos e pastéis em 
Setúbal, a oferta de uma 
garrafa de vinho no Montijo 
e aperitivos em Vila Franca 
de Xira. Todas as ofertas em 
www.visitlisboa.com. 

TRANSPORTES  A reabertura das 
fronteiras externas da União Eu-
ropeia, a 1 de julho, pode implicar 
uma lista comum de países a ba-
nir. EUA, Rússia, México, Brasil, 
Argentina, Peru, Chile, Arábia 
Saudita, África do Sul e Singapura 
estarão nessa lista. As ligações de 
Portugal ao Brasil já foram citadas 
como fator de risco para a "ponte 
aérea" para o Reino Unido, poden-
do impedi-la de realizar-se neste 
verão. Sobre isto, o ministro da 
Administração Interna disse on-
tem que "basta comparar os dados 
sanitários" para verificar que, 
"manifestamente, não é em Por-
tugal que está o risco". 

A reabertura de fronteiras aéreas 
trará poucas novidades, pois a 
maioria dos voos continuam sus-
pensos. A TAP voa, desde maio, 
para destinos africanos e america-
nos onde existem comunidades 
portuguesas. Mas muitos voos 
têm sido cancelados por falta de 
procura. As companhias de longo 
curso, como a Emirates, conti-
nuam a não voar para Lisboa. No 
Porto, a United, a Finnair e a Air 
Canada Rouge suspenderam ope-
rações em 2020. 

No que toca a Espanha, António 
Costa garantiu que está "tudo es-
clarecido" para restabelecer a livre 
circulação quarta-feira.® E. N. 
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JN 
Jornal de Notícias 

Modelo de eleição 
para as CCDR 
contestado por 
Esquerda e Direita  P 9 

'Moreira adiara 

18 - 

Porto Autarcas exigem 
que a frota esteja toda 
nas ruas em julho P.20 

Cartão 
amarelo a Vieira 
com chumbo do 
Orçamento P. 43 

e 
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=5,w-  . Sportmg vence 
Belenenses (1-3) 
e volta ao 3.º lugar P.42 

Danilo 
de regresso ao onze e 
na mira do Arsenal P.44 

A 0 siontimmusill 
til 

Dinheiro Vivo 
João Leão quer 10 mil 
milhões a encher cofres 
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ALOJINE 
E VIAGENS 
A PIQUE NO 
1 

tra admite que Portugal nã • 
s á a conseguir quebrar cadeias 
e transmissão da covid P. 7 
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Saúde 
Fumamos 
menos mas 
arriscamos 
no álcool 

Ex-m

 

inistro 
será será julgado 
por causa 
de Tantos 

Transforme o seu atuai 
negócio em 

nosso parceiro 

Cresce consumo de 
seis e mais bebidas 
de uma vez P. 6 

n 
o 

o 

es coalr,ttn ai'', OURO 

Juiz Carlos Alexandre aponta quatro 
crimes a Azeredo. Nove arguidos 
passam a prisão domiciliária P. 14 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 28. Preço: 1,70C Sábado 27 de junho de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Molhos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimenta, 

Média negativa 
nos exames em 
20% das escolas 
Secundário  Privadas dominam o ranlçing, 
mas as do Estado lideram nos percursos 
de sucesso  Listagem  Só duas públicas nas 
50 primeiras, com a Alves Martins, Viseu, 
em destaque  Reportagem  Em Felgueiras 
"ninguém fica para trás" Básico Tabelas 
e análise aos resultados do 9.-° ano 

SUPLEMENTO 
DE 32 
PÁGINAS 
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As praias da região algarvia estão estranhamente 
silenciosas. Há espaço sem- m para estender  
a toalha, as ruas outrora pejadas de turistas  
parecem quase desertas. É bom para quem está  
de férias, mas os negócios do turismo precisam  
de sobreviver. Sandra Silva Costa

Temos um Algarve 
quase só para nós, 
mas será que nós 
chegamos?

a Albufeira, 17 de Junho de 2020, 

14h30. Calor algarvio a aquecer a 

pele, mas com um vento chato e fora 

do contexto a temperar este início de 

tarde. A Avenida da Liberdade, onde 

se per lam lojas de souvenirs, de 

quinquilharia de praia e um ou outro 

bar, está praticamente deserta. O 

mesmo no vizinho Largo Engenheiro 

Duarte Pacheco, para onde noutros 

Junhos convergiam hordas de turis-

tas, com os ingleses à cabeça. No 

caminho até ao túnel que desagua na 

praia, idem aspas. No areal, as pou-

cas espreguiçadeiras protegidas com 

chapéus de colmo estão todas vazias. 

E as toalhas estendidas contam-se 

pelos dedos. 

Estamos na segunda quinzena de 

Junho e perguntamos: que Algarve é 

este? “É um Algarve típico de Março”, 

comenta Ana Isa Figueiredo, assis-

tente de direcção do São Rafael Villas, 

Apartments and Guest House, 

empreendimento turístico na praia 

com o mesmo nome, nas Sesmarias, 

a poucos quilómetros de Albufeira. 

Excepção feita à semana dos feriados 

de 10 e 11 de Junho, aproveitados por 

muitos portugueses para as primei-

ras miniférias pós-con namento, o 

Algarve tem estado quase às moscas, 

lamenta Ana Isa. “No outro dia, à noi-

te, fui comer um gelado à Oura e nem 

queria acreditar no que via, tudo 

vazio”, junta. 

Quem chega ao Algarve por estes 

dias sente a mesma estranheza. Há 

um silêncio perturbador nas praias, 

espaço até mais não para estender a 

toalha e plantar o guarda-sol – e, pela 

parte que nos toca, também o pára-

vento, que, já o dissemos, os dias que 

nos saíram na rifa foram quentes mas 

muito ventosos. Não fossem os 

impactos provocados pela pandemia 

da covid-19 e agradeceríamos este 

Algarve quase só para nós – mas, nes-

ta fase de luta pela sobrevivência de 

muitos negócios ligados ao turismo, 

queremos que volte depressa um 

Algarve para todos. Sempre, claro, 

com os cuidados devidos para conter 

a propagação do vírus SARS-CoV-2. 

Até porque nesta altura não é nada 

difícil manter o distanciamento social 

exigido. Quem chega à praia dos Sal-

gados, por exemplo, tem um areal 

desafogado e muito bom sítio para se 

instalar a aproveitar o sol e o mar. De 

manhã, então, sobra a sensação de 

que a praia é mesmo só para nós: 

chegamos pouco depois das 9h e não 

temos ninguém no horizonte. Com o 

avançar do relógio aparecem outros 

banhistas, mas quase não damos por 

eles. 

Fazemos das caminhadas à beira-

mar um ritual diário. Para a esquer-

da, está a praia da Galé; para a direita, 

a praia Grande. Para onde quer que 

caminhemos, o cenário é quase sem-

pre o mesmo: pequenos grupos, de 

duas ou três pessoas, a andar junto 

ao mar; pouca gente na água, que se 

apresenta fria neste Junho; e um areal 

muito escassamente povoado. 

Os concessionários das praias 

esperam e desesperam por quem 

queira pagar por uma espreguiçadei-

ra, mas elas teimam em car vazias 

boa parte do dia. Os vendedores de 

bolas-de-berlim já não soltam o pre-

gão e por estes dias anunciam-se 

através de uma discreta sineta. 

Somos lambareiros, mas procuramos 

as Bolinhas do Carlos mais para 

meter conversa do que propriamen-

te por gula. 

O vendedor, protegido atrás da 

máscara, prefere não dar o nome, 

mas dá o seu comentário: “Isto está 
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Que Algarve é 
este da 
segunda 
quinzena de 
Junho? “É um 
Algarve típico 
de Março.” As 
praias estão 
vazias e 
silenciosas e 
quem 
depende dos 
negócios 
ligados ao 
turismo 
começa a 
desesperar. 
“Escreva que 
é seguro vir 
para o 
Algarve”, 
pede um 
vendedor de 
bolas-de-
berlim 
 
Em cima, o 
areal da praia 
dos Salgados; 
ao lado, a 
praia da Galé, 
ambas no 
concelho de 
Albufeira

FOTOS: DR

Nau Salgados Dunas Suites 

Agora, o maior luxo  
é mesmo a segurança
a Chegar a um estabelecimento 

hoteleiro que ostenta cinco estrelas 

e ser recebido com uma bebida fres-

ca já era. Agora, sinal de luxo e de 

bem receber é quando entramos e 

nos pedem para desinfectarmos as 

mãos e licença para nos medirem a 

temperatura. Neste Verão atípico de 

2020, luxo rima com segurança. 

É assim a nossa chegada ao Nau Sal-

gados Dunas Suites, na praia dos Sal-

gados, concelho de Albufeira. Escon-

dido atrás da máscara, um funcioná-

rio aponta-nos o termómetro digital e 

con rma que estamos “aptos”. Já de 

mãos higienizadas, prosseguimos 

para o check in, onde, para além das 

formalidades habituais, nos explicam 

algumas das normas de segurança 

covid-19 adoptadas. Por exemplo, 

pedem-nos para escolher um dos dois 

turnos disponíveis para o pequeno-

almoço e jantar e explicam que no 

quarto encontraremos um kit ofere-

cido pelo hotel, composto por másca-

ra, luvas e uma toalhita desinfectante. 

Aliás, desinfectante é coisa que não 

falta neste Salgados Dunas Suites: está 

em todo o lado, desde a recepção ao 

restaurante, passando pelos elevado-

res e pelo bar. 

Este empreendimento do grupo 

Nau é composto por cinco edifícios 

independentes, posicionados lado a 

lado, mas sem comunicação entre si. 

A nós calhou-nos uma suíte no quar-

to andar do edifício 2, mesmo ao 

lado do bloco onde se encontra a 

recepção e o restaurante Bossa. Até 

lá chegarmos, são dois minutos, que 

percorremos sem que nos cruzemos 

com ninguém. 

Usamos o elevador para chegar-

mos à nossa suíte júnior com vista 

mar. E que vista! A varanda é enor-

me, dá para as piscinas do resort – 

vazias a esta hora, início da tarde – e 

logo a seguir para o passadiço que 

conduz à praia dos Salgados. Esta 

paisagem é um íman, queremos cor-

rer de imediato para a praia, de tal 

forma que quase não reparavámos 

no conforto da suíte que nos caiu no 

colo: é composta por uma generosís-

sima área comum, onde está o sofá 

voltado para a televisão e uma mesa 

de apoio à pequena copa que se 

esconde dentro de armários 

(microondas, cafeteira eléctrica, 

máquina de café de cápsulas) e onde, 

à noite, nos deixam bombons A Via-

nense – serão para embalar o c 

tivo para o turismo da região, para o 

tecido económico e social e, acima 

de tudo, é prova de que existe a 

importante percepção de que somos, 

aos olhos dos restantes países, um 

destino seguro”, sublinha João Fer-

nandes, presidente do Turismo do 

Algarve, num comunicado divulgado 

esta semana. 

Mas, sobretudo aos olhos dos turis-

tas nacionais, os que mais têm pro-

curado a região Sul nos últimos tem-

pos, também é possível que o surto 

de covid-19 identi cado em Lagos 

tenha efeitos nefastos – à hora de 

fecho desta edição, estavam compro-

vados 111 casos de infecção ligados à 

festa ilegal em Odiáxere. E também 

é possível que o número de infecta-

dos na região algarvia – que tem, no 

total, 552 casos e 15 óbitos – aumente 

por outra razão qualquer ou que 

outras medidas de contenção do 

vírus venham a ser necessárias. O 

futuro do turismo no Algarve é, de 

facto, uma grande incógnita.

mau, pouca gente na praia. Sincera-

mente, não sei como vai ser este 

Verão.” É com creme ou sem creme?, 

pergunta entretanto. Com creme – se 

é para ser, que seja a sério. Fica a boli-

nha por 1,30€. Enquanto nos prepa-

ra o troco, o homem deixa o apelo. 

“É jornalista? Então veja se escreve 

aí que vir à praia é seguro, para as 

pessoas não terem medo de vir para 

o Algarve. Se não, não sei como é que 

isto vai ser…” 

À espera de dias melhores, é assim 

que está o Algarve este ano. É possí-

vel que a abertura das fronteiras com 

Espanha, agendada para dia 1 de 

Julho, ajude a equilibrar as contas. E 

que o retomar de voos comerciais de 

passageiros, que se tem intensi cado 

nos últimos dias, também dê uma 

ajuda. Várias companhias aéreas já 

recomeçaram as suas ligações e 

outras preparam-se para voltar a voar 

para o Algarve a partir do início de 

Julho. “A retoma gradual das ligações 

aéreas para o Algarve é um sinal posi-
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São Rafael Villas 

Foi você que pediu uma p
só para si?
a Chegamos à villa 503 pela garagem, 

onde há uma porta directa de acesso 

à nossa casa. No caminho até às villas 

superiores do empreendimento turís-

tico São Rafael, na praia com o mes-

mo nome, no concelho de Albufeira, 

só nos cruzámos com Ana Isa Figuei-

redo, assistente de direcção, com 

quem fazemos o check in e que nos 

explica tudo o que precisamos de 

saber para termos uma estadia tran-

quila. Em tempos de pandemia, eis a 

grande vantagem de alojamentos des-

ta natureza: é mais fácil limitarmos o 

contacto com outros hóspedes, o que 

pode fazer aumentar a nossa sensa-

ção de segurança. 

De volta à nossa villa, paramos 

então o carro, subimos um lanço de 

escadas e damos com a sala e a cozi-

nha, espaçosa e totalmente equipada, 

como convém a um alojamento que 

funciona em regime de self catering. 

Os electrodomésticos estão cá todos, 

desde o fogão ao forno, passando pela 

máquina de lavar loiça, o microon-

das, a máquina de café de ltro, a 

chaleira eléctrica e a torradeira. A 

louça, imaculadamente branca, é da 

Vista Alegre. A sala tem dois enormes 

sofás virados para a televisão. Neste 

mesmo piso, há um quarto duplo 

com casa de banho privativa e uma 

casa de banho de serviço. 

No segundo andar há mais dois 

quartos, um de casal e um individual, 

e uma casa de banho comum. A jóia 

da coroa é, contudo, o terraço com 

vista para o mar, onde uma cama 

redonda em verga convida a pregui-

ças várias em dias ou noites amenas. 

São dez as villas superiores do São 

Rafael, que contam com uma piscina 

comum. Quis a sorte que sempre que 

a procurámos estivesse por nossa 

conta. Nos dias que correm, uma pis-

cina privada é um luxo supremo – e o 

São Rafael também oferece essa pos-

sibilidade a quem optar por car alo-

jado numa das oito villas premium 

que compõem a sua oferta turística. 

Estavam todas ocupadas quando por 

lá passámos, pelo que só as pudemos 

espreitar de fora. Construídas em 

2017, têm todas vista para o mar que 

se desenha lá em baixo. 

A praia dos Arrifes ca a uma curta 

distância a pé, mas, embora seja uma 

daquelas praias cénicas que cam 

lindas no feed do Instagram, não é das 

melhores para garantir o distancia-

mento social. Ao lado está a de São 

Rafael, que é maior e onde funciona 

o restaurante homónimo, que esco-

lhemos para almoçar num dia de sol 

forte e vento a condizer. Preferimos, 

por isso, uma mesa no interior, embo-

ra colada à janela para vermos bem o 

mar, que daqui a pouco nos chega ao 

prato, sob a forma de umas fresquís-

simas e gulosas amêijoas à Bulhão 

Pato (20€). Ainda pedimos uma dose 

de calamares (8,50€) e uma espetada 

de polvo (25€), que acompanha com 

uma vistosa salada e batata a murro, 

mas a memória das amêijoas é a que 

mais se impõe. Para restaurante de 

praia, este está muitíssimo bem. 

sono, que é bem retemperador gra-

ças à qualidade das almofadas e do 

colchão. A casa de banho, com cabi-

ne de duche, ca na porta ao lado e, 

na nossa opinião, é um pouco peque-

na quando comparada com a área de 

tudo o resto. 

Mesmo que os aposentos sejam 

muito confortáveis, o melhor de tudo 

está lá fora, a uma caminhada de 

cinco minutos pelo passadiço que 

desagua na praia. Para lá chegarmos, 

atravessamos as piscinas e percebe-

mos que nesta semana de Junho, em 

que o Salgados Dunas Suites regista 

uma ocupação de 50%, conforme 

informa a direcção, é muito fácil 

cumprir o distanciamento social 

aconselhado. E é também enquanto 

caminhamos que vemos alguns dos 

trabalhos de desinfecção dos aloja-

mentos: funcionários de máscara e 

luvas procedem à limpeza de quartos 

que já foram usados e que agora esta-

rão sujeitos a uma quarentena de 24 

horas antes de receberem novos hós-

pedes – esta é só mais uma das medi-

das de segurança adoptadas pela 

unidade hoteleira, que recebeu o 

selo Clean&Safe do Turismo de Por-

tugal. 

À mesa, os cuidados também não 

são negligenciados. No restaurante 

Bossa, que opera em regime buffet, 
são servidos os pequenos-almoços a 

todos os hóspedes e foram feitos 

Nau Salgados  
Dunas Suites 
Herdade dos Salgados 
Rua Boca da Alagoa 
8200-424 Albufeira 
Tel.: 289 244 780 
https://www.
salgadosdunassuites.com/ 
https://www.facebook.com/
NAUSalgadosDunasSuites/ 
O resort dispõe de várias 
tipologias de alojamento,  
desde quartos duplos  
até suites juniores ou familiares.  
Preços desde 180€  
(quarto standard) por noite.

i
alguns ajustes ao funcionamento 

habitual. Há sinalética no chão para 

orientar a marcha ao longo das esta-

ções de comida, que é servida pelos 

funcionários: o hóspede olha, esco-

lhe e pede o que quer. A cada utiliza-

ção de mesas e cadeiras, é ver outros 

funcionários munidos de desinfec-

tante para tornar o ambiente seguro 

para quem se senta a seguir. Nas 

áreas comuns do resort, onde é obri-

gatório o uso de máscara pelos hós-

pedes – uma rotina ainda um pouco 

difícil de cumprir, quantas vezes saí-

mos do quarto e temos de voltar 

atrás porque nos esquecemos do 

novo adereço –, a ocupação foi limi-

tada até um máximo de dois terços 

da capacidade, com o objectivo de 

favorecer o distanciamento social. 

O Salgados Dunas Suites foi das 

primeiras unidades do grupo Nau, 

que detém dez estabelecimentos de 

hotelaria espalhados pelo país, a rea-

brir: recebeu hóspedes a partir de 31 

de Maio. E é, pelo que pudemos 

constatar, uma boa aposta para umas 

férias seguras em família – até porque 

não faltam actividades de animação 

capazes de agradar a todos: há, por 

exemplo, ioga pela manhã para os 

mais velhos e hora do conto para os 

mais novos. 

 
A Fugas esteve alojada a convite 
do Nau Salgados Dunas Suites

À mesa, os cuidados 
também não são 
negligenciados:  
são os funcionários 
que servem os 
hóspedes no 
restaurante bu et  
e a cada utilização 
as mesas e cadeiras 
são desinfectadas
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piscina  São Rafael Villas, 
Apartments & Guest 
House 
Estrada do Aldeamento São 
Rafael, Lote 26 
8200-613 Albufeira 
Tel.: 961 686 120 
https://www.saorafaelalgarve.pt/ 
Preços: O complexo dispõe  
de quatro tipos de alojamento: 
as villas premium, as villas 
superiores, os apartamentos  
e os quartos na guest house.  
Os preços são os seguintes: 
Villas Premium: variam entre 
100€/190€ por noite consoante 
a tipologia (estúdios ou dois 
quartos) na época baixa  
e 310€/530€ por noite  
na época alta. 
Villas Superiores: variam entre 
165€/195€ por noite consoante 
a tipologia (cinco ou seis 
pessoas) na época baixa  
e 430€/470€ por noite  
na época alta. 
Apartamentos: variam entre 
70€/115€ por noite consoante  
a tipologia na época baixa  
e 210€/270€ por noite  
na época alta. 
Quartos: variam entre 70€/95€ 
por noite consoante a tipologia 
na época mais baixa  
e 160€/200€ por noite  
na época alta – com 
pequeno-almoço incluído.

i

Ao jantar, optámos pelo recato da 

nossa villa. Abastecemo-nos num 

supermercado próximo, abrimos 

uma garrafa de vinho e camos pelo 

terraço até o vento tornar o recolher 

obrigatório. Quando nos deitamos, 

ainda demoramos um pouco a ador-

mecer porque temos visitas: uma 

gaivota pousou mesmo do lado de lá 

da janela. 

 
A Fugas esteve alojada  
a convite do São Rafael Villas, 
Apartments & Guest House
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Mira 
A pedalar  
entre lagoas, 
dunas e matas
Férias 
O turismo no Algarve está  
à espera de melhores dias 
 
Portugal, Património Mundial 
Guimarães, o nascimento  
de uma nação 
 
Vale da Silva Villas 
Receber hóspedes como 
quem recebe amigos
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Alojamento local tem sofrido grandes quebras 

A nova realidade 
do alojamento local 
Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@sol.pt 

O arrendamento de longa duração tem sido substituto para quem vê as 
perdas decorrentes da pandemia de covid-19. O Governo quer ajudar 
e o PSD já sugeriu mais benefícios para esses proprietários. 

r.111 

Com o turismo a apresentar que-
bras de quase 100%, era de espe-
rar que o alojamento local (AL) 
também sofresse com esta redu-
ção. Os proprietários destes es-
paços para 'fintar' as perdas no 
negócio e muitos, para poderem 
recuperar os prejuízos estão a 
migrar o seu negócio de aloja-
mento local para arrendamento 
de longa duração. A medida é 
vista com bons olhos pela Asso-
ciação dos Profissionais e Em-
presas de Mediação Imobiliária 
de Portugal (APEMIP) . «Na mi-
nha ótica, os operadores de 
AL deveriam ponderar ver-
dadeiramente esta migração 
do alojamento local para o 
arrendamento de longa du-
ração», defende Luís Lima, pre-
sidente da APEMIP. Isto porque 
«os agentes deste mercado 
parecem estar a resistir a 
esta possibilidade, crentes 
numa rápida recuperação do 
turismo que eu, sinceramen-
te, não creio que vá aconte-
cer com tanta celeridade, 
pois considero que levará al-
gum tempo até que as pessoas 
tenham efetivamente confian-
ça e coragem para voltar a 
viajar», diz ao SOL. 

O responsável não tem dúvi-
das: «Existe uma oportunida-
de no arrendamento de longa 
duração que, apesar de não 
ter a mesma rentabilidade 
que o AL, é muito mais segu-
ro, como é possível agora com-
provar com esta situação». 

O Governo já tinha avançado 
com um programa de conversão 
do alojamento local para apoiar 
os programas municipais no 
sentido de converté-lo em habi-
tações de arrendamento de lon-
ga duração. Esta medida pode-
rá ser apetecível para os pro-
prietários. 

«Se o Governo apoiar os me-
canismos que estão a ser im-
plementados pelas autar-

  

quias, como está previsto, as 
vantagens são muito interes-
santes para os proprietários 
quer pelos benefícios fiscais 
de que poderão usufruir, quer 
pela segurança e estabilidade 
do negócio, uma vez que serão 
as autarquias as responsáveis 
por assumir o pagamento das 
rendas, ficando eliminados à 
partida os dois grandes pro-
blemas que fazem com que o 
mercado de arrendamento 
não seja, até agora, um mer-
cado dinâmico: excesso de fis-
calidade e falta de segurança 
no negócio», defende Luís Lima. 

Quem também pretende dar 
mais benefícios aos proprietá-
rios é o PSD que quer trazer al-
terações ao alojamento local. 

A proposta consta na alteração 
ao Orçamento Suplementar 
apresentada pelo partido que 
pretende que os imóveis de alo-
jamento local fiquem isentos de 
mais-valias caso transitem para 
o arrendamento tradicional ou 
para habitação própria durante 
pelo menos dois anos. 

A proposta - assinada pelos de-
putados Afonso Oliveira, Duar-
te Pacheco e Cristóvão Norte -
destaca «a possibilidade dos ti-
tulares de estabelecimento lo-
cal poderem colocar os imó-
veis no mercado de arrenda-
mento, desafetando-os da 
presente função, sem que se 
constituam na obrigação de 
devedores de mais-valias». 

A atual proposta do Governo 
sobre este assunto é diferente e 
prevê também a isenção de mais-

 

'Arrendamento 
de longa duração 
é mais seguro 
que AL mas não 
é tão rentável' 

-valias mas apenas ao fim de cin-
co anos consecutivos de arrenda-
mento tradicional. 

Do lado do arrendamento de 
longa duração, a pandemia não 
trouxe mudanças muito expres-
sivas, apesar de algumas baixas 
de preços. Luís Lima garante 
que «este mercado deverá as-
sistir a um aumento da ofer-
ta disponível, o que equilibra-
rá os preços que estavam a ser 
praticados». 
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Programa de reforço de Verão Algarve Seguro foi apresentado ontem
 
Será um Verão  atípico , sem os tradicionais grandes eventos e com muitas incógnitas quanto ao
número de turistas que vão visitar a região, mas isso não é razão para que o Algarve deixe de ter o
habitual reforço de elementos das forças de segurança e de proteção civil no atual período estival.
 
O programa Algarve Seguro 2020 foi ontem apresentado em Faro na sede da Região de Turismo do
Algarve, numa sessão que contou com Eduardo Cabrita, o ministro da Administração Interna, bem
como com responsáveis pelas diferentes entidades que estão envolvidas neste dispositivo.
 
Em 2020, salta à vista a ausência dos habituais reforços pontuais da GNR, que costumam mobilizar
meios adicionais para os grandes eventos, tendo em conta que estes não vão realizar-se. Também não
haverá, este ano, equipas mistas, que englobam forças policiais de outros países, nomeadamente de
Espanha, França e Itália.
 
No entanto, assegurou o ministro, há um aumento, em relação ao ano que passou.
 
Há um reforço relativamente aos meios que estão disponíveis, quer pela intervenção conjugada das
várias forças - GNR, PSP - e uma presença acrescida da dimensão do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras. Há também uma dimensão de Proteção Civil que, como foi verificado no passado fim de
semana, tem uma forte capacidade aérea imediata que visa prevenir e responder a ocorrências ,
revelou o membro do Governo.
 
Durante a sessão, Eduardo Cabrita já havia salientado que o Algarve deverá ter  uma particular
exigência  em relação a comportamentos de risco, lembrando  o caso que queremos isolado e
irrepetível, o de Odiáxere .
 
O ministro aproveitou, ainda, para fazer a apologia do Algarve enquanto  um dos destinos mais
seguros do mundo , não só ao nível da segurança pública, mas também  do ponto de vista sanitário .
 
No entanto, mostrou-se consciente que isso não será suficiente para salvar o ano turístico,
nomeadamente na região.
 
Não, 2020 não vai ser o melhor ano de sempre. Vai ser um ano em que, com o empenho de todos,
construiremos a confiança para acolher bem cidadãos nacionais, que terão uma presença muito
significativa, e aqueles que do estrangeiro queremos bem receber , disse Eduardo Cabrita.
 
À margem do evento, o membro do Governo manifestou aos jornalistas  a viva discordância em
relação a alguns países dentro da União Europeia que, sem qualquer fundamento, mantêm práticas
discriminatórias que violam o que foi definido nas reuniões a nível dos 27 Estados-membro .
 
Estamos, com o Reino Unido, a evidenciar aquilo que é óbvio: Portugal tem melhores indicadores de
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saúde pública e de resposta à pandemia que este país e, como tal, não há nenhuma razão, de acordo
com os critérios comparativos, para a existência de qualquer aplicação de regras de quarentena no
regresso ao Reino Unido , afirmou.
 
No caso particular do Algarve, a região  carateriza-se por índices baixíssimos de casos da Covid-19,
tem cerca de 1% dos casos a nível nacional .
 
Já quanto à ponte aérea entre o principal mercado emissor de turistas para o Algarve, cuja
implantação será decidida na segunda-feira pelo Governo britânico, o ministro prefere esperar para
ver e não antecipa nenhum cenário.
 
Coronel Guerra Rodrigues da GNR
 
Quanto ao reforço de Verão, os cerca de 900 militares da GNR com que a região conta em
permanência serão reforçados por operacionais vindos de fora.
 
Vamos receber aqui no Algarve, em apoio permanente, cerca de 2650 militares , anunciou o coronel
Guerra Rodrigues, diretor de Operações Nacionais da GNR.
 
Estes homens e mulheres serão afetos  à ordem pública , mas também vão integrar  patrulhas de
motos e ciclo [bicicleta], cavalaria e binómios cinótécnicos [equipa homem e cão] . O Algarve irá,
igualmente, contar com 52 candidatos a guardas,  para fazer a formação em exercício, no terreno .
 
No que toca à PSP, que, no distrito de Faro conta em permanência com  três divisões especiais, quatro
esquadras destacadas e uma força destacada da Unidade Especial de Polícia, num total de 838
elementos , vai ser reforçada com duas equipas do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de
Polícia,  que permanecerão até Setembro no Algarve , e com quatro Equipas de Prevenção e Reação
Imediata, duas das quais ficarão em Faro e as outras em Portimão.
 
Casuisticamente, de acordo com uma avaliação do risco que está inerente a todas as operações que
prosseguimos, através da identificação dos ativos críticos, das vulnerabilidades e nível de impacto,
iremos disponibilizar ao Comando Distrital de Faro equipas de Trânsito, equipas de Intervenção
Rápida, 'drones' e outros meios e equipamentos policiais , acrescentou o subintendente Pedro Grilo,
chefe da divisão de Policiamento e Ordem Pública da PSP.
 
No que à Proteção Civil diz respeito, Vítor Vaz Pinto, comandante da Proteção Civil no Algarve, que já
havia apresentado o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) em Maio, falou num
reforço  670 operacionais  e salientou a existência de uma nova equipa de sapadores florestais na
região, elevando o total para 12, e mais duas equipas municipais de intervenção florestal, que são
agora sete.
 
Na área da saúde voltarão a ser instalados 32 postos de praia, espalhados pela região, e os serviços
de urgência também estão preparados para o Verão, assegurou Paulo Morgado, presidente da
Administração Regional de Saúde.
 
Quanto à pandemia, estão em funcionamento áreas de atendimento Covid-19 em cinco centros de
saúde da região, mas há a possibilidade de abrir mais quatro.
 
O SEF também terá um reforço e estará  particularmente atento a desembarques ilegais, segundo
Conceição Bértolo, a diretora regional deste serviço.
 
No campo da prevenção rodoviária, serão realizadas campanhas de sensibilização, dirigidas a
automobilistas, mas também a motociclistas, segundo Rui Ribeiro, dirigente da Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária.
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Vítor Vaz Pinto, comandante regional da Proteção Civil
 
Subintendente Pedro Grilo da PSP
 
Eduardo Cabrita
 
Paulo Morgado, presidente da ARS
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Conceição Bértolo, diretora regional do Algarve do SEF
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Hugo Rodrigues

Página 74


