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E C O N O M I A  .  T E N D Ê N C I A S  .  S O C I E D A D E

EXAM E

O VERÃO DO NOSSO 
DESCONFINAMENTO 

Depois dos piores meses de que há registo, o setor turístico aposta 
as fichas no verão de 2020, para tentar recuperar parte das fortes perdas 

causadas pela Covid-19. Com companhias aéreas longe de estarem a meio gás, 
praias condicionadas e uma maior procura por isolamento, há uma certeza: 

nestas férias, ouvir-se-á falar mais português

Texto Paulo Zacarias Gomes
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Aeroportos desertos de passageiros, os 

parques preenchidos com aviões parados. 

Hotéis à porta fechada ou reduzidos a mí-

nimos, quase todos os trabalhadores man-

dados para casa. Quartos e mesas dos res-

taurantes vazios, a faturação a roçar o zero. 

Iniciativas canceladas ou adiadas, ruas e 

espaços públicos de uma realidade distó-

pica. No setor turístico, um dos mais atin-

gidos pelos efeitos da Covid-19, ninguém 

quer voltar a viver o filme de zombies dos 

primeiros meses da pandemia que, só em 

abril, apagou mais de 90% da atividade. Os 

empresários sabem que a tempestade ainda 

não passou, mas vão pondo a mão fora da 

janela, ao ritmo do desconfinamento global, 

à espera de uma aberta que trará um lugar 

ao sol, mesmo que momentâneo, para um 

dos setores mais dinâmicos da economia 

nos últimos anos.

O otimismo chega na proporção do êxito 

na contenção da doença, que devolve con-

fiança, levanta cancelas nas fronteiras, repõe 

ligações ao mundo e tira os trincos às portas 

do comércio. A partir de julho, a União Eu-

ropeia planeia começar a receber visitantes 

extracomunitários. Aos poucos, e com mais 

segurança e higiene a bordo, regressam os 

aviões que, no ano passado, transportaram 

quase 60 milhões de passageiros de e para 

Portugal. E até dezembro, mesmo anteci-

pando fortes quedas nas reservas, prevê-se 

que cerca de 95% dos hotéis do País estejam 

novamente operacionais. 

“2020 é um ano perdido. O próximo vai 

ser o da recuperação. E 2022 será novamente 

o melhor ano do turismo”, confia Francis-

co Calheiros. Afinal, sustenta o presidente 

da Confederação do Turismo de Portugal, 

o tsunâmi não levou consigo a oferta, as 

praias, os monumentos, a cultura e a gas-

A
tronomia que continuam cá. E se é certo que 

faltarão turistas estrangeiros, o mais prová-

vel é que, com tantas dúvidas e receios, os 

portugueses prefiram fazer férias cá dentro, 

ajudando a amenizar as perdas.

No ano passado, houve 10,7 milhões de 

hóspedes portugueses na hotelaria, repre-

sentando um terço das dormidas. Este ano, 

tal como aconteceu na crise de 2008-2009, 

o enfoque volta a estar neles – uma campa-

nha recente, lançada pelo Governo, trata-os 

por tu e quer pô-los a descobrir (e a gastar) 

no seu País. Ao mesmo tempo, não tira da 

mira os principais mercados externos – Rei-

no Unido, Alemanha, Espanha, França –, 

para onde as autoridades turísticas tentam 

bombear uma mensagem de segurança e de 

confiança no destino.

Também por lá vão caindo barreiras. Em 

terras de Sua Majestade, campeãs de dormi-

das entre os mercados emissores, esperava-

-se o anúncio, no final de junho, de uma 

“ponte aérea” que dispensasse os turistas 

britânicos regressados de alguns países, en-

tre os quais Portugal, da quarentena de 14 

dias imposta por Londres. A 1 de julho, abre 

finalmente a fronteira com nuestros herma-
nos, depois de Espanha ter vivido um dos 

surtos mais graves da Covid-19. E já desde 15 

de junho que, abolidas as limitações na ge-

neralidade dos países europeus, passageiros 

gauleses e germânicos podem entrar no País.

A procura começa a despontar. Se, du-

rante o confinamento, o nível de reservas de 

avião esteve próximo de zero, já o número 
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PANDEMIA AFUNDA TURISMO
Fecho de fronteiras, aviões em terra e deslocações 

limitadas empurraram o número de hóspedes, em 
Portugal, para quedas inéditas, em março e em abril

2011 2016
2012 2017
2013 2018

2015 2020
2014 2019

de bilhetes vendidos em junho para os dois 

meses seguintes subiu visivelmente, para 

níveis mesmo assim 52% abaixo do mesmo 

período de 2019, segundo o site de conhe-

cimento em turismo ForwardKeys. Com-

panhias como Air France/KLM, easyJet ou 

Ryanair foram das primeiras a anunciar a 

retoma de operações para Portugal. A TAP, 

à beira de ser ajudada pelo Estado e alvo de 

críticas pela escolha dos aeroportos nacio-

nais para o arranque, ativará 57 das suas ro-

tas em julho e agosto. 

Mas não será tão cedo que os céus vol-

tarão ao que eram. Para aqueles dois me-

ses, a Agência Europeia para a Segurança da 

Aviação estima que o tráfego aéreo na União 

Europeia perca até metade do que fez no 

mesmo período do ano passado, noticiou a 

Lusa. Em junho, a Associação Internacional 

de Transporte Aéreo (IATA) via as reservas 

mundiais 82% abaixo de 2019 e esperava um 

ano com €75 mil milhões de prejuízos para 

a aviação. Por cá, deverá ser preciso fletir 

mais o músculo financeiro para ter mais 

estrangeiros a sair dos aeroportos, defende 

o presidente da Associação da Hotelaria de 

Portugal (AHP). Os €20 milhões anunciados 

para promover rotas aéreas, nomeadamente 

as low-cost, são insuficientes para Raul Mar-

tins. “Menos do que €50 milhões não tem 

efeito que se veja. Tínhamos de ter incenti-

vos para o transporte aéreo, temos de estar 

em concorrência com outros destinos”, de-

fende. “Deixámos de ser periféricos quando 

as low-cost passaram a voar para Portugal.”

BALÕES DE OXIGÉNIO  
NUMA TRAVESSIA DEMORADA
Até agora o turismo tem estado, como qua-

se toda a economia, ligado à máquina de 

apoio vital criada pelo Governo que com-

bina layoffs, flexibilização das obrigações 

fiscais ou moratórias bancárias. Além dos 

mecanismos gerais, o setor teve linhas de 

crédito dedicadas, a que se juntaram quase 

€120 milhões do Programa de Estabiliza-

ção Económica e Social (PEES) para aplicar 

na área dos eventos, na tesouraria das mi-

croempresas, na operação aérea ou para li-

bertar liquidez e converter alojamento local 

em arrendamento acessível. Os empresários 

anseiam por outra peça nesta máquina, um 

mecanismo de capitalização à boleia dos 

€750 mil milhões do plano de recuperação 

europeu que espera este mês luz verde dos 

Estados-membros. 

O cenário não é muito soalheiro. A re-

cuperação “significativa” da economia es-

perada no próximo ano, depois da queda 

de 6,9% do PIB prevista em 2020, até pode 

trazer a atividade de alguns setores para ní-

veis pré-pandemia, como prevê o Executivo. 

Mas haverá pelo menos um passageiro que 

não embarcará nesta viagem. O turismo terá 

uma retoma mais lenta, primeiro do lado 

do lazer e só mais tarde da parte das via-

gens de negócios, a que acresce a excessiva 

exposição externa do País. No mais recente 

boletim económico do Banco Central Euro-

peu, o economista Tobias Schuler constata 

que Portugal é o quarto mais suscetível na 

zona do euro ao impacto da pandemia nas 

exportações líquidas de serviços de viagens. 

No resto da Europa, a recuperação tam-

bém promete ser vagarosa. Pelas contas da 

Fitch, o rendimento por quarto disponível 

(um dos principais indicadores que refletem 

o preço pago) só recuperará, na melhor das 

hipóteses, em 2023 e, no pior dos cenários, 

em 2025. Um percurso equiparado ao cami-

nho feito aquando da recuperação da crise 

financeira global, altura em que demorou 

cinco anos a regressar aos preços originais, 

segundo a agência de notação financeira. 

Mas, pelo menos para o setor em Portugal, 

as semelhanças com 2008 e 2009 acabam 

aqui. Do lado dos hotéis, por exemplo, não 

se espera a repetição da mesma magnitu-

de de dificuldades e de falências vividas há 

uma década, com raízes na fragilidade do 

setor financeiro. “Se, naquela altura, os ban-
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2020 é um 
ano perdido. 
O próximo 
vai ser o da 
recuperação. 
E 2022 será 
novamente  
o melhor ano  
do turismo”
Francisco Calheiros

presidente da Confederação  
do Turismo de Portugal
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cos tivessem recorrido a moratórias, aquilo 

não tinha acontecido. Hoje, estão numa situ-

ação completamente diferente, e o Governo 

tem uma visão de que vale a pena apoiar o 

setor do turismo, porque ele emprega muita 

gente”, acrescenta Raul Martins.

EMPREGO À CHUVA 
Entre os que se abrigaram debaixo do am-

plo chapéu criado pelo Estado estiveram os 

dois maiores grupos hoteleiros nacionais. 

Em meados de junho, o grupo Pestana ain-

da tinha 80% dos colaboradores em layoff, 

metade dos quais a tempo parcial. E, com a 

aproximação do verão, propôs transferênci-

as passageiras e voluntárias de funcionários 

para hotéis no Algarve e em Porto Santo. Por 

contratar, ficaram os habituais 600 a 800 tra-

balhadores temporários que prestam serviço 

nesta altura do ano. Já o Vila Galé colocou 

85% dos trabalhadores naquela modalidade, 

o que permite reduzir e partilhar custos sa-

lariais com o Estado e ajudou a superar mais 

de dois meses de receita zero. Ainda antes do 

verão, pelas contas do presidente da AHP, ci-

tando o último inquérito da associação, 10% 

dos colaboradores da hotelaria terão ficado 

sem emprego, entre contratos a prazo que 

caducaram e períodos experimentais que 

chegaram ao fim. 

Percentagens que só se reduzirão com 

mais reservas que, para já, chegam sobretu-

do dos turistas portugueses. “Mas este mer-

cado, mesmo quando está mais forte, só nos 

pode dar 40% da ocupação. Dependemos 

muito dos mercados internacionais”, indica 

José Theotónio. A esse propósito, o CEO do 

grupo Pestana nota um maior otimismo dos 

operadores e das companhias low-cost face 

a um mês atrás, sobretudo no Algarve, onde 

o grupo planeia fazer grande parte das rea-

berturas para chegar a agosto e a setembro 

com 50% de toda a sua oferta hoteleira em 

funcionamento.

A Vila Galé, que reabriu 11 hotéis em ju-

nho e espera ter todas as unidades a funcio-

nar neste mês, está expectante mas partilha 

do tom realista do setor. “A verdade é que, 

mesmo nos piores anos da anterior crise, 

o período de verão entre julho e setembro 

manteve sempre cenários relativamente 

positivos, com taxas de ocupação acima de 

85%, o que dificilmente atingiremos neste 

ano”, admite Gonçalo Rebelo de Almeida, 

administrador da cadeia.

LUÍS ARAÚJO / Presidente do Turismo de Portugal

“NÃO É NÃO ABRINDO  
AS PORTAS QUE 
IMPEDIMOS O CONTÁGIO” 
O setor turístico ganhou resiliência nas últimas crises e vai 
a tempo de recuperar parte do ano turístico, defende Luís 
Araújo. A primeira tarefa será convencer os portugueses a fazer 
férias no País, este ano, com uma campanha de €2 milhões

Como foi acordar um dia e per-
ceber que os hotéis, que deviam 
estar cheios na Páscoa, ficaram 
vazios?
Não houve pânico. Percebemos 

que ia ser crítico, mas houve mui-

to enfoque no que é importante; 

sabíamos que a situação afetava 

todos, e não só Portugal, mas não 

havia ativos deteriorados. Situa-

ções críticas, como os incêndios 

no Centro e no Norte ou a greve 

dos camionistas, criaram-nos resi-

liência. E temos uma grande van-

tagem, a estratégia para o setor, 

definida desde 2016, está perfei-

tamente atual, salvo algumas alte-

rações de mercados e a promoção. 

Foi uma transição de tranquilidade.

Quão preparadas estavam as em-
presas?
Todos sabíamos que os crescimen-

tos não iam ser tão grandes como 

nos últimos quatro anos, em que 

as receitas subiram 60%. Mas, para 

empresas que fizeram grandes in-

vestimentos, foi uma sensação de 

que lhes estavam a tirar o tapete. 

Ainda hoje sentimos que muitas 

estão a sofrer sem conseguirem 

dar a volta. 

Teme um efeito semelhante ao vi-

vido a partir de 2008-2009, com 

grandes falências?

Esta crise é global mas está centra-

da numa questão muito concreta: 

a impossibilidade de nos mover-

mos, o que limita a capacidade de 

consumo. Muitas das medidas to-

madas (moratórias, financiamen-

to, impostos, layoff) foram balões 

de oxigénio para que não se rom-

pesse a cadeia de valor. Há situa-

ções mais frágeis do que outras, 

mas é a vida. Podia ter acontecido 

mesmo sem a Covid-19. 

Durante anos, houve empresários 
e dirigentes políticos a pedirem 
que o Estado saísse da frente das 
empresas e, agora, o Estado vem 
em socorro...
Nos últimos anos, tem havido uma 

colaboração muito grande e positi-

va entre público e privado. O que o 

turismo deu ao País – em criação 

de trabalho, fixação em todo o ter-

ritório nacional, contributo para o 

défice e a balança de pagamentos 

– foi extremamente positivo. Isto é 

graças ao setor público, mas muito 

graças às empresas. Várias das me-

didas tomadas devem-se ao facto 

de estarmos a ouvir aquilo de que 

o setor precisa. Além dos apoios, 

as empresas estão estruturalmen-

te cada vez mais fortes, conhecem 

os mercados, sabem o produto que 

têm e chegam ao consumidor fi-

nal. É uma conjugação dos dois 

[público e privado] que vai fazer 

o setor sobreviver. E se sobreviver, 

ganhamos todos.

O que vamos ainda a tempo de re-

cuperar da atividade deste ano?

Estamos a sentir uma grande von-

tade de as companhias aéreas re-
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Luís Araújo 
acredita que  
a imagem  
de Portugal 
saiu reforçada 
lá fora, graças  
à forma como  
o País lidou com 
a pandemia. 
E recusa 
que o turista 
nacional seja 
uma segunda 
escolha

tomarem a atividade, muitas 

querem estar, em agosto, a 60%-

80% do que tinham no ano an-

terior em Portugal. Se chegar-

mos aí, ainda vamos conseguir 

recuperar alguma coisa. 

Está mais otimista do que a pre-

sidente-executiva da Associa-

ção da Hotelaria de Portugal 

(AHP), que já deu o ano como 

perdido para o turismo... 

Estou muito otimista. Todos os 

operadores online dizem-nos 

que Portugal está no topo da pro-

cura ao nível mundial. A nossa 

imagem de destino saiu reforça-

da, pois controlámos a dispersão 

do vírus e direcionámos medi-

das para que as empresas manti-

vessem o motor a trabalhar, para 

arrancarem logo que possível. 

O turismo interno vai dar uma 

resposta?

Já está e vai continuar a fazê-lo, 

pela proximidade e pela con-

fiança. E vai procurar produtos 

para os quais não estava desper-

to, o Interior e a cultura, com as 

miniférias, aproveitando mais o 

fim de semana.

Sempre que há crises, os por-

tugueses acabam por ser uma 

boia de salvação para o setor. 

São uma segunda escolha?

Não, de todo. Um terço do nosso 

turista é nacional. Mas enquan-

to a um turista estrangeiro eu 

tenho de dar mais argumentos 

para visitar Portugal, a um tu-

rista nacional já não é preciso. 

Está mais predisposto, conhece 

o território, as regras de atuação.

Quando a procura externa re-

cuperar, o mercado nacional 

não voltará a ser esquecido?

Essa é uma pergunta muito por-

tuguesa...

Como vê as propostas do PSD 

para aumentar a dedução do 

IVA com hotéis em sede de 

IRS e a do ex-ministro Pires de 

Lima para entregar um cheque 

aos portugueses como estímulo 

ao turismo interno?

Não dependem de mim. A per-

gunta tem de ser feita a outros 

e numa ótica macro. É preci-

so apoiar a oferta e estimular 

a procura. Se é com políticas 

fiscais ou não, isso obriga a um 

pensamento que mexe com ou-

tras condicionantes. O País vive 

de mais atividades e não apenas 

do vturismo. 

As primeiras linhas do plano 

de António Costa Silva para a 

recuperação do País não dão 

muito destaque ao turismo. 

Isso preocupa-o?

Não vi o plano. Só me posso pro-

nunciar quando o vir; agora qua-

se tudo se baseia em entrevistas. 

Mas o turismo deve ser central 

na recuperação?

Quase 20% do total das expor-

tações e mais de 50% das expor-

tações de serviços representam 

muito ou pouco? Precisamos de 

turismo a menos ou de econo-

mia a mais? É uma coisa que tem 

de ser estudada. Os nossos atri-

butos, valores e ativos reforçam 

aquilo que podemos ser e que já 

somos: o 12º destino mais com-

petitivo do mundo, um dos que 

crescem mais na Europa, que re-

duzem a sazonalidade e que têm 

uma estratégia específica.

Faz sentido ter mais gente do 

turismo na administração da 

TAP, para evitar situações de 

“abandono”, como as denunci-

adas pelo Porto e pelo Algarve?

Não sei, mas pensando que o 

nosso objetivo é ter passagei-

ros que desembarquem em 

Portugal, provavelmente então 

não teríamos escolhido uma 

rota Lisboa-Cancun, como foi 

anunciada (não sei se já caiu), 

porque esta não tem interesse 

para o turismo nacional. Mas 

uma empresa, mesmo sendo 

50% pública, tem uma decisão 

relativamente à sua estratégia.

Temos meios para garantir que 

uma segunda vaga de infeções 

da Covid-19 não chega por 

meio do turismo?

Nos últimos três meses, houve 

uma evolução no conhecimen-

to, na monitorização e no con-

trolo da doença e, hoje, sabemos 

como podemos proteger-nos. O 

vírus não escolhe um estrangei-

ro ou um nacional; tudo parte 

da responsabilização. Não é não 

abrindo as portas que impedi-

mos que a coisa aconteça. 

Qual será o futuro do turismo, 

em Portugal? 

Posso dizer-lhe o que não se-

remos: um destino de massas. 

Vamos continuar a dispersão 

pelo território, a crescer mais ao 

longo de todo o ano, em vários 

mercados. A nossa estratégia 

está atual, os ativos continuam 

aqui. Estamos a fazer tudo para 

que as companhias se mante-

nham sólidas e preparadas para 

a retoma. Queremos arrancar o 

mais depressa possível e quando 

for possível.

E, em 2021, teremos valores 

iguais aos de 2019 ou...

O futuro a Deus pertence. Nós 

baseamo-nos nas estatísticas 

do INE. Página 6
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Segundo a Fitch, as cadeias de hotéis 

estão mais bem preparadas para otimizar 

custos num ambiente de reabertura gradual, 

ao contrário dos hotéis independentes que 

terão maior dificuldade nessa otimização 

e que estarão mais expostos a um desgaste 

financeiro neste ambiente. O grupo Pesta-

na antecipa ultrapassar os meses que tem 

pela frente com alguma tranquilidade, gra-

ças ao facto de os últimos três anos terem 

sido fortes para o turismo, de a empresa não 

distribuir dividendos e também devido ao 

reinvestimento do resultado na holding e 

à conclusão dos novos investimentos an-

tes deste momento difícil. Também na Vila 

Galé, que já reabriu os dois hotéis inaugura-

dos no início da pandemia (o Alter Real e o 

Serra da Estrela), todos os projetos em curso 

foram mantidos, incluindo o da expansão 

do Douro Vineyards e o da construção do 

Paulista, em São Paulo no Brasil, que abrirá 

neste mês de julho.

Para que a hotelaria possa ter pulso no 

fim desta travessia no deserto, Raul Martins 

estima que será preciso garantir pelo me-

nos metade dos 70% de ocupação registados 

no ano passado, nível que ainda assim dará 

soma nula às contas dos estabelecimentos. A 

expectativa do presidente da AHP é a de que 

outubro traga os visitantes que faltaram na 

Páscoa, levando o verão a arrastar-se outono 

adentro e permitindo aumentar a ocupação 

até aos 50%. 

PAGAR PARA  
ESTAR RESGUARDADO 
Os receios com o contágio do novo coronavírus 
fizeram disparar o interesse na oferta de alojamento 
isolado e em contacto com a Natureza

As consequências da 

pandemia parecem estar 

a fazer emergir novas 

tendências no consumo 

turístico. Espaços isolados, 

como casas de campo ou 

moradias com piscina, que 

proporcionem a sensação 

de resguardo e, preferen-

cialmente, em contacto 

com a Natureza ou em 

zonas remotas, como o 

Interior, passaram a piscar 

no mapa dos mais procura-

dos. E os feriados do mês 

de junho foram um balão 

de ensaio, sublinhando 

isso mesmo. Nesses dias, 

a ocupação dos Vila Galé, 

que estiveram abertos no 

Alentejo, superou os 70% 

e na nova unidade da serra 

da Estrela, os 50%. No caso 

do grupo Pestana, houve 

clientes que se confinaram 

no seu eco resort de Troia, 

local onde aumentou 

igualmente a venda de 

apartamentos.

O reflexo chegou a seg-

mentos como o caravanis-

mo e o alojamento local. 

Entre os países onde a 

Yescapa opera, Portugal 

é o que tem a “evolução 

mais surpreendente”. Esta 

plataforma de aluguer 

de autocaravanas entre 

particulares contava, ao 

fecho desta edição, com 

600 reservas para o verão, 

com famílias com uma ou 

duas crianças a quererem 

levar a casa às costas para 

a Costa Vicentina, a Estrada 

Nacional 2 ou o Alentejo. 

“Queremos incentivar o 

turismo fora das zonas 

mais ‘concorridas’, porque 

Portugal é muito mais do 

que praias, e a autocara-

vana pode chegar onde a 

oferta de transportes e de 

alojamento não é suficien-

te”, explica Julie Da Vara, 

international development 

manager da empresa.

Com a procura igual ou 

superior à do ano passado 

por casas e propriedades 

no Minho, Douro, Alentejo, 

Algarve interior ou serra da 

Estrela, o Interior tem sido 

a “surpresa” no alojamento 

local muito por causa do 

turismo interno, enun-

cia Eduardo Miranda. O 

presidente da Associação 

do Alojamento Local em 

Portugal (ALEP) diz que 

o fenómeno deu visibili-

dade ao conceito fora dos 

grandes destinos turísticos. 

Mas não embandeira em 

arco, até porque os por-

tugueses só representam 

30% dos clientes desta 

modalidade. 

“Não vamos criar falsas 

expectativas. Este vai ser 

um ano duro, com quedas 

significativas nos destinos 

de praia e onde não há 

compensação dos turistas 

nacionais; e será muito 

duro nos centros urbanos”, 

alerta, esperando quedas 

de 50% a 60% nos locais 

onde é possível compen-

sar com clientes nacionais 

e de 70% em segmentos 

que dependem muito de 

turistas estrangeiros. A 

associação já tem conhe-

cimento de reservas para 

o próximo ano, mas insiste 

em temperar os ânimos: “A 

questão não é tanto atingir 

os resultados do passado 

mas conseguir responder, 

estar em funcionamento o 

mais rapidamente possí-

vel, mesmo que a procura 

seja baixa.”

>  MUDANÇAS QUE FICAM

As transformações da 

pandemia vão-se impon-

do também em domínios 

como a digitalização, a 

diversificação dos negó-

cios ou as boas práticas 

de higiene e segurança. 

Neste caso, mais de 15 

mil empreendimentos e 

agentes turísticos já rece-

beram os selos Clean & 

Safe com que o País quer 

garantir, aos olhos dos 

estrangeiros, uma oferta 

livre de Covid-19. As cau-

telas em relação à doença 

estão também a levar os 

hóspedes a recorrer cada 

vez mais a serviços dentro 

do hotel, com impacto nos 

preços praticados, nota o 

grupo Pestana. O uso de 

meios que dispensam o 

contacto pessoal, como 

aplicações digitais para 

check-in e marcações de 

serviços, acelerou-se e 

está para ficar, tanto ali 

como no concorrente Vila 

Galé. Aliás, no grupo da 

família Rebelo de Almeida 

há mesmo novos negó-

cios, criados no início do 

surto, que continuarão a 

ser disponibilizados por 

agora, como o takeaway 

ou a mercearia online.

>  1974 

25 de abril,  

início do período 

revolucionário

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1
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MEIO SÉCULO DE CRISES �E DE RECUPERAÇÕES� NO TURISMO
Em 50 anos, só em oito o número de hóspedes e dormidas não cresceu de um ano para 

o outro. 2020 poderá ser o nono ano em que isso acontece

DORMIDAS
HÓSPEDESElidérico Viegas, presidente da Associ-

ação dos Hotéis e Empreendimentos Turís-

ticos do Algarve (AHETA), também vê uma 

recuperação a várias velocidades: “Aqui já há 

alguma retoma, temos algum avanço. Entra-

remos depois num período de estação baixa, 

enquanto o resto do País iniciará a sua recu-

peração.” No principal destino de férias de 

verão, que normalmente gera nesse período 

mais de um terço das dormidas nacionais, o 

tom é de algum otimismo. Quase 90% dos 

hotéis da região estarão reabertos nessa épo-

ca, algo impensável há três meses. A procu-

ra interna não deverá ficar longe da do ano 

passado, e perspetiva-se a manutenção de 

metade dos voos para o aeroporto de Faro, o 

que potencia a vinda de estrangeiros. “Não 

vamos ter um ano igual ao de 2019. Mas, para 

quem não tinha grandes expectativas, isto 

induz confiança ao setor empresarial e turís-

tico e deixa antever um regresso progressivo 

à normalidade”, diz Elidérico Viegas. 

E TODOS OS EVENTOS LEVARAM
Onde a época estival é vista com muita pre-

ocupação é no setor dos eventos e da ani-

mação turística que, por potenciar concen-

trações de pessoas ou a proximidade física, 

está a ser relegado para as últimas fases de 

desconfinamento, mesmo com as confirma-

ções recentes em Lisboa de grandes aconte-

cimentos, como a fase final da Champions, 

em agosto, ou a WebSummit, em novembro. 

A APECATE, associação do setor, prevê per-

das de 60% a 90% neste negócio, em que 

cabem iniciativas de várias dimensões. Há 

esperança de recuperação de modalidades 

mais sazonais, como os casamentos, mas 

falta “clareza” às regras da Direção-Geral 

da Saúde, diz a associação. A animação tu-

rística,  penalizada por uma “grande confu-

são” nas regras, espera um impacto negativo 

entre 50% e 70%. “Esta será a atividade que 

teria condições para recuperar alguma coi-

sa, mas há ainda proibições, como é o caso 

das desenvolvidas a partir da praia”, refere.

E enquanto o País se prepara para mo-

lhar o pé em praias controladas, as apostas 

sobre quando se regressará aos valores de 

2019, melhor ano de sempre para o turis-

mo português, variam muito. 2022? 2023? 

2025? Há quem prefira nem avançar datas 

ou se contente com o regresso aos níveis de 

2014-2015, anos de recuperação da crise 

financeira internacional. E, mesmo que o 

verão possa trazer sinais animadores, a re-

ceita parece ser enfrentar a crise de cabeça 

fria – até porque paira o fantasma de novos 

surtos ou de uma segunda vaga de contágio. 

“É preciso ter um pouco de calma, ter o pé 

no chão. Saber que vai haver um ano difícil, 

fazer um plano”, resume Eduardo Miranda, 

presidente da Associação do Alojamento Lo-

cal em Portugal, um dos negócios que mais 

cresceram na febre turística dos últimos 

anos. “E ter alguma esperança”, conclui. 

Variação percentual homóloga do 

número de hóspedes e dormidas, 

em Portugal, por ano, desde 1966

Fonte: Pordata

>  1998

Expo’98

>  1976, 1977, 1979

Alojamento provisório 

dos refugiados  

das ex-colónias

>  2015, 2016, 2017

Recuperação económica, 

aumento das acessibilidades 

e da notoriedade do País 

>  2009

Crise económica  

e financeira 

internacional

>  1992, 1993

Concorrência  

excessiva  

de destinos  

de sol e mar

€26 000 
MILHÕES

Objetivo 
Receitas turísticas que o setor espera 

arrecadar em 2027. No ano passado, 

entraram €18,4 mil milhões

60%
Vêm de fora

Peso dos turistas estrangeiros no total 

de hóspedes em Portugal, em 2019

979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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435  
Portugal 
€4,90 (Continente)

Desenvolvimento 
Entrevista a Freire  
de Sousa, um verdadeiro 
“homem do Norte”

Turismo
Como o setor está  
a atacar o verão  
e os próximos anos

Privatizações 
O que é feito das 
empresas vendidas 
desde os anos 80?

O QUE EU APRENDI COM A PANDEMIA
Cláudia Azevedo | Ljubomir Stanisic | Pedro Nuno Santos | Luís Marques Mendes 

Paulo Pereira da Silva | Luís Onofre | António Portela | Adolfo Mesquita Nunes | Alberto Ramos 
Álvaro Santos Pereira | António Rios Amorim | António Saraiva | Carlos Leal | Carlos Silva 

Daniel Traça | Fernando da Cunha Guedes | Isabel Camarinha | João Bento | João Paulo Teófilo 
Jorge Rebelo de Almeida | José Gomes | Luís Mesquita Dias | Margarida Almeida | Nuno Garoupa

Paolo Fagnoni | Pedro Magalhães | Pedro Norton | Pedro Penalva | Pedro Pita Barros
Pedro Siza Vieira | Ricardo Sousa | Rui Leão Martinho | Salvador Malheiro

O S  T E S T E M U N H O S  D E : 
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RTP 1

 	Duração: 00:00:39

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87299024

 
30-06-2020 09:13

1 1 1

Ana Abrunhosa em entrevista

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c5c6856e-9723-4f91-b1df-

fdaf8cbb01d5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Ministra da Coesão Territorial afirma que o setor do turismo está a recuperar mais rápido no interior
do país. E entrevista ao programa "Tudo é Economi, Ana Abrunhosa diz que a crise permitiu evidenciar
a segurança do interior do país.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-06-30 09:13
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Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:48

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87298969

 
30-06-2020 08:59

Reabertura das fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b4dc1a35-51af-4a2b-8901-

5dd7e9ead4b5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Termina hoje o controlo de pessoas nas fronteiras entre Portugal e Espanha, 3 meses depois a
circulação entre os 2 países passa a ser feita sem constrangimento já a partir de amanhã. No Algarve,
a expectativa é grande, sobretudo para revitalizar a economia da região. Sobre o risco de propagação
da COVID-19 com a chegada de mais pessoas, a Comunidade Intermunicipal do Algarve não está
preocupada. Declarações de António Pina, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:34

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87297253

 
30-06-2020 08:04

Reabertura das fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38c26327-e435-4ca8-b509-

e7f3bf652e89&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A partir de amanhã, as restrições impostas às fronteiras aéreas por causa da pandemia começam a
aliviar, mas o Norte do país vai manter-se ainda com uma oferta reduzida. O Jornal de Notícias
escreve hoje que só em Agosto é que o Porto vai recuperar voos de longo curso. Para amanhã está
prevista a reabertura das fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha, com cerimónias no Caia,
entre Elvas e Badajoz, cerimónias onde vão estar o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e
o rei de Espanha, Filipe VI. Mais a sul, em Alcoutim, no Algarve, a pandemia também ditou o fecho da
fronteira e quase ninguém cruza o rio há vários meses. A reabertura é, por isso, aguardada com
grande expectativa. Declarações de Osvaldo Gonçalves, presidente da CM de Alcoutim.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-30 09:08
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A13Setor termal já pode adquirir selo "Clean & Safe"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/setor-termal-ja-pode-adquirir-selo-clean-safe/

 
O Selo "Clean & Safe" está disponível, a partir desta segunda-feira, dia 29 de junho, para as empresas
e outras entidades concessionárias ou titulares de termas.
 
De acordo com o comunicado enviado pelo Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e Transição
Digital, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, presidiu, à Cerimónia de assinatura do
protocolo de atribuição destes selos em São Pedro do Sul, onde destacou a "importância das termas
para a valorização da oferta turística nacional", recordando que, no ano passado, o "crescimento deste
setor atingiu os 15%. Em Portugal, existem, atualmente, 46 termas ativas".
 
Rita Marques sublinhou que "o nível de adesão ao Selo é demonstrativo do reconhecimento da sua
importância em gerar confiança nos turistas, como é evidente face aos mais de 17.000 aderentes, em
apenas 2 meses. Acreditamos que o alargamento às termas, setor em que Portugal se destaca, será
um importante fator de confiança que contribuirá para a atração de turistas nacionais e
internacionais".
 
O Selo "Clean & Safe" para as Termas de Portugal foi criado pelo Turismo de Portugal em parceria com
a Associação das Termas de Portugal (ATP).
 
De acordo com a Agência Lusa, também o presidente da Associação das Termas de Portugal, Vítor
Leal, destacou que o setor termal está a passar por um "momento particularmente difícil", recordando
que "no ano passado, tivemos um crescimento na ordem dos 15%. Em fevereiro, tivemos um
crescimento na ordem de 20% e todos os dados que tínhamos eram de um crescimento na ordem dos
dois dígitos". No entanto, neste momento, registam-se "quedas de faturação de 80% e uma queda do
número de aquistas de 80%", lamentou.
 
Governo confia que turismo retomará "rota de crescimento" em breve
 
Na ocasião, a secretária de Estado do Turismo mostrou-se ainda confiante de que o setor retomará "a
rota de crescimento" brevemente e garantiu que os seus profissionais estão prontos para acolher os
turistas que procurem Portugal, pode ler-se no site da Agência Lusa. "Estamos prontos, estamos
abertos e estamos com uma garra desgraçada", afirmou Rita Marques, considerando ser importante
passar uma "mensagem de esperança, de otimismo", porque os últimos meses "têm sido difíceis".
Além disso, "é importante, nós todos, profissionais do setor do turismo, passarmos esta mensagem
positiva, assertiva, clara, de que estamos prontos, estamos abertos e estamos confiantes de que
muito em breve vamos retomar a rota de crescimento", frisou.
 
Foto: Termas do Centro
 
Foto: Termas do Centro

Página 13



A14

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 10,72 x 20,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87295236 30-06-2020

vijr-~, 
1111-1/4.11~ 

Xtaflt~ 
10444.14~ 1. -

 

k44441114~ 104411, 
• 

au 

4:" v.o)k 
N.in  3 
';Z5 

11....••••• 

Diminuição do número de britânicos que irão viajar para Portugal 

Quebra de 65% 
nos bilhetes de avião 
e  Segundo dados da 
ForwarclKeys (empresa que 
agrega informação sobre bilhe-
tes de avião vendidos por com-
panhias aéreas e agências de 
viagens) reproduzidos pelo Tu 
rismo de Portugal, as reservas 
de passageiros britânicos com 
destino a Portugal caíram 
84,27,, este mês, e devem co-
nhecer uma diminuição de 
64,67., em julho e de 66,1% em 
agosto. São números que ainda 
não refletem a decisão do Rei 
no Unido sobre os correctores 
aéreos, mas que antecipam  

uma queda brutal em 2020. 
Até abril, as dormidas de in-

gleses no Algarve somavam 478 
mil, o que representava uma 
quebra de 60,6%, face ao perío 

MENOS 735 MIL DORMIDAS 
NOS PRIMEIROS QUATRO 
MESES DO ANO 
do homólogo. Estamos a falar 
em menos 735 mil dormidas nos 
quatro primeiros meses do ano 
num dos mercados emissores 
mais importantes para o setor 
turístico. 
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Quarentena inglesa tira 3,3 mil milhões de euros ao turismo em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: Correio da Manhã Online Autores: José Carlos Eusébio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ef8acb6

 
Portugal pode ficar de fora dos corredores aéreos isentos de quarentena.
 
O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal. No ano passado, foram
contabilizadas 9,4 milhões de dormidas de britânicos, que geraram receitas de 3,3 mil milhões de
euros, segundo dados do Turismo de Portugal. Por isso, será brutal para a economia o impacto de
Portugal ficar fora dos corredores aéreos que permitem que os britânicos possam ir de férias sem
necessitar de cumprir a quarentena de 14 dias quando regressarem ...
 
[Additional Text]:
Turistas  britânicos  podem ter de fazer quarentena quando regressarem  ao seu país
 
José Carlos Eusébio
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Turismo 

ZOOM // 
TURISMO 
BRITÂNICO 
EM RISCO 

(B) 

Nota-se uma recuperação do turismo britânico 
no estrangeiro, mas Portugal ficou de fora. 
Face a uma possível quarentena, os britânicos estão 
a marcar as férias sobretudo em Espanha, Grécia e Itália. 

TEXTOS João Campos Rodrigues 

Página 16



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,04 cm²

  Corte: 2 de 5ID: 87295430 30-06-2020

F~ I 

Página 17



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 30,90 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 87295430 30-06-2020

VINCI li›.. 

W .0 ^ 

Z. 
- aistr. 

. 4i.t')..:;r-4G1-;•; '4-'3.í1,.,Izi,..w., „ • .  
 ... o 

.. • 

lill~10011.0:011aliall;""P"1~~0.8:201~~Ti: 

. - • 

8:. 

tj 

1 

• -, 

Continuamos sem saber se Portugal entrará na lista de 
países cujos viajantes estão isentos de quarentena no Reino 
Unido. Há quebras nas reservas e quem ficou a ganhar 
foram outros mercados, como Espanha e Grécia. 

Portugal. 
Já se sentem 
os efeitos 
da incerteza 
no turismo 
britânico 

JOÃO CAMPOS RODRIGUES 
joao.rodrigues@ionline.pt 

O anúncio da lista de países que terão 
um "corredor de viagens" com o Reino 
Unido, ficando os viajantes isentos de 
quarentena obrigatória, a partir de 6 de 
julho, foi adiado até ao final da semana, 
mas o efeito da incerteza já se faz sen-
tir. As operadoras turísticas britânicas 
tiveram, este fim de semana, um boom 
nas reservas no estrangeiro, sobretudo 
para países que já se sabe que estarão 
na lista: Espanha teve um aumento de 
100% na procura por pacotes turísticos, 
a Grécia um aumento de 216%, Itália de 
170% e França de 167%. Portugal. após 
ser noticiado que poderia ficar de fora, 
sofreu uma quebra de 43%, nota Emma 
Coulthurst, analista do cite TravelSuper-
market, ao L "Sem dúvida, devido à incer-
teza em que lista Portugal poderá apa-
recer", acrescentou. 

"Normalmente, as reservas já estariam 
feitas. Mas os britânicos, naturalmente, 
estão dependentes das restrições que 
existem no país", explica ao i Elidérico 
Viegas, presidente da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA). "Estamos a falar 
de um mercado que representa quase 
50% dos passageiros no aeroporto de 
Faro, cerca de um terço das dormidas 
na região", salienta. "O Algarve, como 
um dos destinos tradicionais dos britâ-
nicos durante este período de férias, esta-
va a contar com os britânicos para esta 
retoma, depois de estarmos parados três 
meses sem receitas". 

Viegas fala numa "desilusão muito gran-
de", caso o Governo de Boris Johnson 
mantenha a quarentena obrigatória para 
quem regressa de Portugal. É fácil com-
preendê-lo: o próprio Governo português  

contesta os critérios britânicos, dado não 
ser claro que o Reino Unido esteja a lidar 
melhor com a covid-19, pelo contrário. 
Portugal tem sido descrito como um dos 
países europeus com a pandemia mais 
fora de controlo, mas os números pin-
tam uma imagem diferente. De facto, o 
número de novos casos registados por 
população é muito superior em Portu-
gal, contudo, cá estamos a detetar pra-
ticamente 100% das infeções, segundo 
as estimativas do Imperial College de 
Londres - no Reíno Unido serão apenas 
entre 13,6% e 17,5%. 

Aliás, o Governo de Boris Johnson pla-
neia reabrir o país já a 4 de julho, numa 
altura em que o Reino Unído está "no 
fio da navalha", avisou o cientista Jeremy 
Farrar, do Scientific Advisory Group for 
Emergencies, à BBC. 'Antecipo que vere-

 

"Estamos a falar de um 
mercado que representa 

cerca de 30% das 
dormidas na região", 

explica Elidérico Viegas 

Os surtos de covid-19 
em Lagos e Lisboa, 

acompanhados de perto 
pela imprensa britânica, 

não ajudaram 

mos um aumento nos novos casos ao 
longo das próximas semanas". O Exe-
cutivo escocês, liderado por Nicola Stur-
geon, por agora, mantém a pandemia 
praticamente controlada, e até já exi-
giu controlos aos viajantes vindos do 
resto do Reino Unido - algo recusado 
por Johnson. 

Entretanto, o Governo português dei-
xou bem claro o seu interesse em rece-
ber viajantes vindos do Reino Unido, ape-
sar das hesitações de Londres. A secre-
tária de Estado adjunta e da Saúde, Jamila 
Madeira, ainda ontem assegurou aos jor-
nalistas que o Governo está disponível 
a fazer ajustes, de maneira a "garantir 
a segurança de qualquer cidadão que 
venha de outro país, porque são aqui 
bem acolhidos, tão bem como os portu-
gueses". Após uma visita ao Centro Hos-
pitalar e Universitário do Algarve, a pro-
pósito da aquisição de 30 novos ventila-
dores, Madeira pediu que a situação 
portuguesa, no que toca à covid-19, "seja 
vista como ela é, dinâmica". 

CUENTES "DESESPERADOS" PERGUNTAM 
POR PORTUGAL Apesar de já haver per-
das na procura dos turistas britânicos, 
há alguns sinais positivos. "Portugal é 
um destino muito, muito popular", dis-

  

se ao í Irine Hays, co-proprietária e dire-
tora da Hays Travel, que comprou a 
conhecida agência de viagens britânica 
Thomas Cook, após esta colapsar o ano 
passado. "Já temos imensas marcações 
e esperamos que as pessoas ainda con-
sigam ir. Temos muitas pessoas a per-
guntar por Portugal, estâo desespera-
das", garante Hays, que aguarda ansio-
samente por uma decisão de Londres. 
"Até lá, é muito difícil dar linhas orien-
tadoras claras aos nossos clientes, em 
termos de onde podem ir". 

A incerteza é mesmo o grande proble-
ma. "Quando for clarificado que os bri-
tânicos podem ir sem quarentena, tenho 
a certeza de que a procura por pacotes 
de férias no Algarve aumentará. Pode-
ria argumentar-se que Portugal conte-
ve melhor o vírus do que o Reino Uni-
do", afirmou Coulthurst. Contudo, não 
ajudaram os surtos de covid-19 em Lagos 
e Lisboa, observados com atenção pela 
imprensa britânica, ciente que muitos 
dos seus leitores costumam passar férias 
em Portugal. A situação em Lagos foi 
controlada, contudo, "o atual confina-
mento em Lisboa tem causado alguma 
hesitação para alguns veraneantes bri-
tânicos", reconhece a analista da Tra-
velSupermarket. 
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Os britânicos mostram 
algum receio com o surto 

411111:', em Lisboa; mas o grande 

Wili~l&-,114,41;^ :  problema é mesmo 
a incerteza quanto 

à quarentena 

COMPETIÇÃO POR MERCADOS No entan-
to, os surtos de covid-19, não são exclu-
sivos de Portugal. Aliás, ontem, o 
Governo britânico anunciou as suas 
primeiras medidas de confinamento 
local, podendo os bares e restauran-
tes de Leiscester ficar fechados até 
mais duas semanas que no resto do 
país — registaram-se mais de 866 casos 
na cidade, só nas segunda e na ter-
ceira semana de junho. 

Enquanto Portugal fica no limbo, quem 
ganha são os seus competidores no mer-
cado turístico. "Os nossos dados de pes-
quisa online mostram um aumento das 
reservas em países em que temos con-
fiança que serão feitos acordos para 
pontes aéreas. Espanha, Grécia e Tur-
quia têm sido populares até agora, este 
verão", disse ao i um porta-voz da agên-
cia de viagens britânica TUI. É que o 
Governo britânico parece pouco preo-
cupado com o rescaldo do brutal surto 
de covid-19 em Espanha, que chegou a 
ser dos países com mais mortes e rea-
briu há muito pouco tempo. Ou com a 
situação na Grécia, que fez menos de 
um terço dos testes per capita de Por-
tugal, e na Turquia, cujo Governo foi 
acusado de ocultar dados, logo no iní-
cio da pandemia. 
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TRUMP CONVIDA VENTURA 
PARA CONVENÇAO DO PARTIDO 

REPUBLICANO NA FLORIDA 
Líder do Chega comunicou à direção do partido, em Beja, 

que vai  aos  EUA com Diogo Pacheco de Amorim  e  Jorge Pereira 
//PÁG.  32 

. j. 
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MAGISTRADOS 
INCOMODADOS COM 
"BITAITES" DE COSTA 

SOBRE TANGOS 
"Um julgamento de um ex-ministro é encarado 

com esta leviandade?", questionam 
Primeiro-ministro disse no programa de Ricardo 

Araújo Pereira que, para o MP, "o crime verdadeiramente 
grave não foi o roubo, foi a recuperação das armas" 

"Duvido que algum magistrado queira entrar nesse nível", 
responde fonte da magistratura 

//  PÁG.  a 

TAP. Iniciativa Liberal acusa o Governo de obsessão 
ideológica de cariz socialista e compadrista 
O partido de João Cotrim Figueiredo está contra a injeção de 1200 milhões numa "companhia deficitária" e defende 
que esse dinheiro deve ser usado na redução de impostos e na resposta à crise económica profunda a PÁG. 32 

PSD 
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para cortar 
salários após 
auditoria 

   

Pedro Nuno 
Santos diz que 
não há mais 
comboios para 
Linha de Sintra 

Motins 
em bombas 
de gasolina por 
não venderem 
tabaco e água 

Turismo britânico 
em risco. 
Algarve prepara-se 
para o pior 
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Portugal. Já se sentem os efeitos da incerteza no turismo britânico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: i Online Autores: João Campos Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5121f7e8

 
Continuamos sem saber se Portugal entrará na lista de países cujos viajantes estão isentos de
quarentena no Reino Unido. Há quebras nas reservas e quem ficou a ganhar foram outros mercados,
como Espanha e Grécia.
 
O anúncio da lista de países que terão um "corredor de viagens" com o Reino Unido, ficando os
viajantes isentos de quarentena obrigatória, a partir de 6 de julho, foi adiado até ao final da semana,
mas o efeito da incerteza já se faz sentir. As operadoras turísticas britânicas tiveram, este fim de
semana, um boom nas reservas no estrangeiro, sobretudo para países que já se sabe que estarão na
lista: Espanha teve um aumento de 100% na procura por pacotes turísticos, a Grécia um aumento de
216%, Itália de 170% e França de 167%. Portugal, após ser noticiado que poderia ficar de fora, sofreu
uma quebra de 43%, nota Emma Coulthurst, analista do site TravelSupermarket, ao i. "Sem dúvida,
devido à incerteza em que lista Portugal poderá aparecer", acrescentou.
 
"Normalmente, as reservas já estariam feitas. Mas os britânicos, naturalmente, estão dependentes das
restrições que existem no país", explica ao i Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). "Estamos a falar de um mercado que representa
quase 50% dos passageiros no aeroporto de Faro, cerca de um terço das dormidas na região",
salienta. "O Algarve, como um dos destinos tradicionais dos britânicos durante este período de férias,
estava a contar com os britânicos para esta retoma, depois de estarmos parados três meses sem
receitas".
 
Viegas fala numa "desilusão muito grande", caso o Governo de Boris Johnson mantenha a quarentena
obrigatória para quem regressa de Portugal. É fácil compreendê-lo: o próprio Governo português
contesta os critérios britânicos, dado não ser claro que o Reino Unido esteja a lidar melhor com a
covid-19, pelo contrário. Portugal tem sido descrito como um dos países europeus com a pandemia
mais fora de controlo, mas os números pintam uma imagem diferente. De facto, o número de novos
casos registados por população é muito superior em Portugal, contudo, cá estamos a detetar
praticamente 100% das infeções, segundo as estimativas do Imperial College de Londres - no Reino
Unido serão apenas entre 13,6% e 17,5%.
 
Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa
ou subscrever a nossa assinatura digital.
 
João Campos Rodrigues
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Portugal na lista negra dos turistas britânicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: i Online Autores: José Cabrita Saraiva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77e75fae

 
É um golpe muito duro para o turismo nacional e para o Algarve em particular, que nesta fase crítica
precisaria dos "bifes" como de pão para a boca.
 
Ontem ficámos a saber que provavelmente Portugal - ao contrário da Espanha, da Itália, da Grécia ou
da Turquia - não constará da lista de países considerados seguros para os cidadãos britânicos viajarem
durante as suas férias de verão.
 
É um golpe muito duro para o turismo nacional e para o Algarve em particular, que nesta fase crítica
precisaria dos "bifes" como de pão para a boca.
 
Ora, estando as pessoas a marcar por estes dias as férias que se avizinham, mesmo que a decisão
venha a ser revertida e que o nosso país venha a juntar-se aos destinos considerados seguros, o mal
está feito: este verão, os britânicos poderão ir para muitos sítios mas, certamente, não para Portugal.
 
Que critérios esotéricos terão orientado a decisão do Governo de Boris Johnson?
 
Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa
ou subscrever a nossa assinatura digital.
 
José Cabrita Saraiva
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Portugal e Espanha traçam plano conjunto de promoção turística
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: Marketeer Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=40ed4873

 
Queijo, vinho, azeite, carnes frescas e frutas são os principais ingredientes do novo plano estratégico
da regiões fronteiriças de Portugal e Espanha
 
Portugal e Espanha traçam plano conjunto de promoção turística
 
Por Marketeer
 
em 08:30, 30 Jun, 2020
 
Queijo, vinho, azeite, carnes frescas e frutas são os principais ingredientes do novo plano estratégico
comum desenhado pelas regiões fronteiriças de Portugal (Centro e Norte) e Espanha. Com foco no
turismo e na indústria agro-alimentar e apoiado pela União Europeia, o plano visa a promoção
conjunta de recursos endógenos.
 
Ao todo, serão 11 as zonas do território transfronteiriço abrangidas pela iniciativa, que surge no seio
do projecto CRECEER: Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela, no Centro de Portugal; Douro e Trás-
os-Montes, no Norte; e El Bierzo, Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Ávila, Toro, Sanabria e Aliste-Tábara-
Alba, em Espanha.
 
Os bens alimentares serão os primeiros alvos desta sinergia, mas já foram identificados outros
recursos comuns que também poderão ter interesse turístico - desde parques e espaços naturais a
praias e portos fluviais, zonas de pesca e trilhos de caminhada. Destacam-se ainda museus e
património monumental e histórico, eventos desportivos, feiras, festivais de música e festividades
religiosas.
 
"Os próximos passos incidirão na concretização dos objectivos do plano, nomeadamente ao nível do
desenvolvimento de produto e criação de novos pacotes turísticos, nomeadamente Rotas do Queijo,
Rota do Bordado e Rota da Cerâmica", explica o Turismo Centro de Portugal em comunicado.
 
pub
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Algarve tem dispositivo de segurança preparado para o Verão, diz Eduardo Cabrita
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=887e7ac9

 
Início Opção Turismo Algarve tem dispositivo de segurança preparado para o Verão, diz Eduardo
Cabrita
 
Algarve tem dispositivo de segurança preparado para o Verão, diz Eduardo Cabrita
 
Junho 30, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que presidiu à sessão de apresentação do
Programa Algarve Seguro 2020, em Faro, disse que a região tem dispositivo de segurança preparado
para o Verão.
 
Este programa prevê um reforço, durante os meses de Verão, dos dispositivos das Forças e Serviços
de Segurança do Ministério da Administração Interna, bem como dos agentes de Protecção Civil, de
forma a dar resposta ao expectável aumento da população residente na Região do Algarve neste
período - este ano, num contexto particular e desafiante originado pela pandemia Covid-19.
 
- A resposta a dar tem de consolidar a dimensão do desafio diferente e muito especial que o Algarve
enfrenta este ano, realçou Eduardo Cabrita, acrescentando que as forças de Segurança activas nesta
região têm os meios adequados e estarão atentas, não só no tradicional trabalho de reforço de
segurança mas também na garantia de cumprimento das regras impostas pela pandemia.
 
- 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 este ano na região - mas também os
estrangeiros que queremos aqui bem receber, concluiu Eduardo Cabrita.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
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Entidades de Saúde contra fecho de Portugal por mercados emissores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9ef687f7

 
Início A fechar Entidades de Saúde contra fecho de Portugal por mercados emissores
 
Entidades de Saúde contra fecho de Portugal por mercados emissores
 
Junho 30, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
As entidades de Saúde não aceitam o facto da possibilidade de Portugal não ser incluído na lista de
países europeus considerados seguros.
 
A secretária de Estado adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, afirmou esta segunda-feira (29) que o
Governo está em contacto com os países emissores de turistas para que a situação epidemiológica da
Covid-19 em Portugal seja encarada como dinâmica e sob permanente avaliação.
 
Questionada pelos jornalistas sobre a possibilidade de Portugal não ser incluído na lista de países
considerados seguros, nomeadamente pelo governo britânico, Jamila Madeira afirmou que o Governo
tem trabalhado para que a observação da realidade portuguesa seja vista como ela é, dinâmica.
 
- Cabe às autoridades e a todos os portugueses terem um comportamento que permita às autoridades
diplomáticas e de saúde demonstrar com números aos outros estados a realidade e a confiança que
podem também transmitir aos seus cidadãos, disse a governante.
 
Jamila Madeira garantiu que, em termos diplomáticos e, também, de saúde, todos os dias é feito um
esforço de demonstrar, explicar e propor qualquer ajuste que seja necessário fazer para garantir a
segurança de qualquer cidadão que venha de outro país, porque são aqui bem acolhidos, tão bem
como os portugueses.
 
Recorde-se que, o governo britânico está a avaliar a criação de corredores de viagem com uma série
de destinos para que os britânicos possam ir de férias sem precisar de cumprir a quarentena de 14
dias no seu regresso ao Reino Unido actualmente em vigor. A decisão, que deveria ser tomada esta
segunda-feira, foi adiada para a próxima semana, mas a imprensa britânica tem divulgado que
Portugal estará de fora, facto que iria penalizar o turismo em todo o país, com incidência no Algarve e
a Madeira, considerados mercado prioritário.
 
Portugal é um dos países que tem manifestado interesse em negociar um corredor aéreo com o Reino
Unido para poder receber turistas britânicos, que representaram quase 20% do total em 2019.
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TUI pronta para retomar todos os seus destinos, e Portugal é um deles
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/06/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2b4fed53

 
Início VIP TUI pronta para retomar todos os seus destinos, e Portugal é um...
 
TUI pronta para retomar todos os seus destinos, e Portugal é um deles
 
Junho 30, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Portugal, designadamente, o Algarve e a Madeira, é um dos destinos que o operador turístico TUI
pretende retomar nos próximos dias. Os primeiros voos serão da Alemanha, Bélgica e Suíça.
 
A Portugal juntam-se, na sua operação de lazer de Verão, as ilhas Baleares (com operação já a
decorrer para Maiorca), Grécia, Chipre, e Croácia na lista dos primeiros destinos. Da mesma forma, a
actividade nas Ilhas Canárias também começará a 1 de Julho.
 
No entanto, o operador turístico aguarda a reabertura das fronteiras europeias com países terceiros
para voltar a operar para a Turquia e Marrocos.
 
Entretanto, o operador turístico alemão está a estudar os resultados do plano piloto realizado em
Maiorca para a chegada de turistas alemães, que teve como objectivo aplicar os conceitos de saúde e
segurança e avaliar a sua aceitação entre os viajantes, tendo avançado que os dados mostram que os
clientes estão a aceitar as medidas de protecção e os novos requisitos de segurança em voos e hotéis.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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TVI

 	Duração: 00:03:52
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ID: 87292369

 
29-06-2020 20:26
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Espaço Schengen | Comentário de Miguel Sousa Tavares

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3aaa5083-b75c-49a9-93b7-

23c20011cdaf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A União Europeia vai abrir as fronteiras externas apenas 15 países a partir de quarta-feira dia 1 de
Julho. A lista das Nações consideradas seguras deixa de fora os viajantes da maior parte dos países
terceiros como Brasil, Estados Unidos e Rússia. Os visitantes chineses podem voltar a entrar, mas
apenas 6 China abrir as suas fronteiras aos cidadãos da comunidade europeia.
Comentário de Miguel Sousa Tavares.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-29 01:26
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29-06-2020 20:18

1 1 1

Algarve anseia por turistas ingleses

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=46ba0d43-dbad-4e13-a9fe-

13f6ad08ebe4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma decisão britânica que vai influenciar muito do desempenho do setor turístico este Verão em
Portugal. Os turistas ingleses têm sido uma componente vital para as receitas nacionais, sobretudo no
Algarve. Na Marina de Vilamoura, quem por lá trabalha não esconde preocupações em relação a esta
decisão do executivo de Boris Johnson.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-06-30 07:06
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-29 01:18
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-30 07:07
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Portugal fora do corredor aéreo?

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=52a77884-24fd-4349-baae-

3a39e2e973ec&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo português vai continuar em suspenso mais uns dias, à espera da decisão de um dos
mercados mais importantes para os hoteleiros portugueses. O Reino Unido adiou a divulgação de lista
de países com os quais vai desenvolver corredores aéreos. Apesar de todos os esforços diplomáticos,
Portugal continua sem saber se fica de fora. O anúncio estava previsto para hoje, mas só deverá
acontecer no final da semana.
Declarações de Jamila Madeira, secretária de Estado Adjunta e da Saúde; Pedro Siza Vieira, ministro
Adjunto e da Economia.
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"Não vamos voltar a ter 25 mil milhões de turistas e ainda bem"
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O editor e comentador do Jornal das 8 da TVI disse que "a aposta no turismo de massas é errada" e
que o cenário que existia antes da pandemia não vai voltar rapidamente
 
Miguel Sousa Tavares considera que "a situação está dramática para o setor do turismo em Portugal"
por causa da pandemia de Covid-19, mas que "há uma certa histeria na forma como reagimos às
posições dos governos estrangeiros". Esta segunda-feira, o editor e comentador do Jornal das 8 da TVI
disse, de resto, que "a aposta no turismo de massas é errada" e que o cenário que existia antes da
pandemia não vai voltar rapidamente.
 
Se alguém acha que as coisas vão voltar a ser iguais rapidamente, que vamos ter o mesmo número
de gente a viajar de avião, com a mesma tranquilidade e a mesma aposta no turismo de massas está
errado."
 
O comentador da TVI referiu um estudo recente do Ministério da Economia que indica que "a aposta
no turismo de massas é uma aposta errada" para depois reiterar que "devemos ir para uma aposta
num turismo mais sofisticado".
 
Não vamos voltar a ter 25 mil milhões de turistas e ainda bem que não vamos porque não é
sustentável", vincou.
 
"O turismo de massas é vulnerável, é vulnerável a uma pandemia, a um atentado, um terramoto... de
repentee a galinha dos ovos de ouro desaparece", completou.
 
Outro dos temas abordados por Sousa Tavares foi a decisão instrutória do processo de Tancos, que o
comentador da TVI considera "chocante".
 
De resto, Sousa Tavares foi perentório: "Está na altura de por fim ao monopólio de Carlos Alexandre
no TIC. (...) Já chega".
 
Para o comentador da TVI o juiz "não tem dado provas de equidistância", "alinha sempre em copy
paste com o Ministério Público". Sousa Tavares considera que Carlos Alexandre "devia ter mais
contenção e razoabilidade que aqui não mostra".
 
A estrada de asfalto que foi construída sobre uma duna primária na Fonte da Telha foi outro dos temas
em destaque esta segunda-feira. Sousa Tavares criticou o ministro do Ambiente porque o governante
"em vez de cancelar a obra e abrir um auto" disse que" vai coordenar" com a presidente da Câmara de
Almada "as medidas de integração".
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