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SIC
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 	OCS: SIC - Primeiro Jornal
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Corredor turístico do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=08f299a6-49d8-4187-94a8-

c4b20d6ba62b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido prepara-se para divulgar a lista de países considerados seguros para viajar, ou seja,
países que podem acolher o cidadãos britânicos sem necessidade de quarentena no regresso.
Direto de Faro.

Página 1



A2  
RTP 1

 	Duração: 00:01:36

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87368944

 
03-07-2020 14:00

1 1 1

Corredor turístico do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=91780cb1-7f4d-43b3-b26e-

d9759864e2dd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ainda se desconhece oficialmente se quem viajar de Portugal vai deixar de ser obrigado a quarentena
na chegada ao Reino Unido, mas a Comunidade Intermunicipal do Algarve diz que já tem más notícias.
Só quem viajar dos Açores e da Madeira é que está dispensado de quarentena, não os restantes
passageiros que cheguem de Portugal.
Declarações de António Miguel Pina, presidente Comunidade Intermunicipal do Algarve.
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Salários em atraso no sector turístico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9afe6943-d42b-4b71-a4bd-

540a54ac8695&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve crescem as denúncias de salários em atraso ligados ao setor turístico. Em Albufeira, meia
centena de trabalhadores do Vila Nova Resort estão sem receber desde março e acusam a empresa de
lhes ter ficado com as verbas que o Estado pagou referentes ao lay-off.
Declarações de Tiago jacinto, Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria.
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Turistas chegam ao Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dc5c3b61-1568-44d3-9a83-

d799f8ab9968&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As ligações aéreas internacionais estão a ser retomadas no aeroporto de Faro. Os turistas chegam
para passar férias no sul do país, mas em menor número do que em anos anteriores.
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Processo de reestruturação da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=64e4563a-f722-4812-b1d6-

0c57f0c31e8a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Confederação do Turismo saúda a a solução encontrada para a TAP e pede empenho de todos os
intervenientes deste processo, para que a companhia seja recuperada. Já a Associação Comercial do
Porto insiste e mantém a providência cautelar que interpôs há duas semanas para travar injeção de
capital público na TAP.
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Turistas britânicos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a9b577f-a8dd-4cd0-93ed-

ecb22d550281&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os turistas britânicos estão a chegar ao Algarve por estes dias. O aeroporto de Faro está a regressar a
pouco e pouco à normalidade.
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Portugal pode ser incluído nos corredores turísticos com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c6d1d6b-bc7f-45ce-b382-

89749a652756&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal pode afinal ser incluído nos corredores turísticos com o Reino Unido, é o que avança esta
manhã a BBC, que ainda há dias excluía Portugal dessa lista de países do corredor aéreo dispensados
de quarentena.
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Decisão sobre a realização do Grande Prémio de Fórmula 1 em Portugal foi adiada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=da31fd98-2d62-4279-b2db-

1c0d69aeb338&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A decisão sobre a realização de um Grande Prémio de Fórmula 1 em Portugal foi adiada. O promotor
do Campeonato do Mundo considera ser preciso acompanhar a evolução da pandemia em alguns
países antes de tomar uma decisão.
Comentários de Paulo Solipa, jornalista RTP.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-03 09:20
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Turistas espanhóis em Vila Real de Santo António

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b517ff92-5c22-4522-9c33-

aaa2d820664e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais de 3 meses depois, as fronteiras entre Portugal e Espanha reabriram. Em Vila Real de Santo
António, uma cidade que vive do turismo espanhol, há já turistas nas ruas mas os comerciantes
esperam que o fim de semana seja mais concorrido.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-07-03 09:50
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-03 07:08
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-03 09:51
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Regresso dos turistas espanhóis a Vila Real de Santo António

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8d24eedf-cf41-48a4-aa13-

1f540031627a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com a reabertura das fronteiras, os turistas espanhóis vão regressando à cidade de Vila Real de Santo
António, no Algarve. O regresso ainda tímido á normalidade está a animar a economia local.
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TAP passa para as mãos do Estado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=df160cf2-3f3a-4cf7-adf0-

072c61ab5051&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está confirmado. O Governo chegou a acordo com David Neeleman e vai comprar a parte do acionista
americano na TAP por 55 milhões de euros, tal como a SIC tinha avançado. Desta forma, o Estado
passa a deter 72,5% do capital da companhia aérea.
Declarações de João Leão, ministro das Finanças; Miguel Cruz, secretário de Estado do Tesouro; Pedro
Nuno Santos, ministro das Infraestruturas.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-07-03 07:00
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-03 08:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-03 06:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-03 07:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-03 08:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-03 09:00
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-03 10:01
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-07-03 12:02
 SIC - Primeiro Jornal , 2020-07-03 13:00
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-07-03 14:24
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A12Isilda Gomes defendeu no Comité das Regiões da União Europeia que o Algarve é um
destino seguro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c6091f92

 
A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes,
realçou, no dia 2 de julho que "o Algarve é um destino seguro", aquando da sua
intervenção no plenário virtual do Comité das Regiões, que debateu o plano de
recuperação da União Europeia face aos problemas económicos e sanitários
provocados pela pandemia da Covid-19. Depois de recordar que "os problemas que
atravessamos neste momento são muito difíceis, pelo que é essencial que a
Europa trabalhe em conjunto e a uma só velocidade, definindo estratégias comuns
nos níveis nacional, regional e local", a autarca sublinhou a importância
"essencial da reabertura de fronteiras entre todos os países europeus,
restabelecendo um dos pilares da construção europeia: a livre circulação de
pessoas e mercadorias".
 
Nesse sentido, Isilda Gomes pediu a todos os estados membros
que adotem o pacote da Comissão Europeia sobre turismo e transporte para este
ano, afirmando no plenário que "temos trabalhado duramente na região algarvia
para garantir a segurança dos nossos residentes e dos turistas". Deu como
exemplos os testes intensivos proporcionados a todos os trabalhadores da
hotelaria, a criação dos assistentes de praia com formação apropriada para
receber e apoiar os turistas, a app  Infopraia  com informação atualizada em
tempo real pelos referidos assistentes e a adoção de medidas para assegurar o
cumprimento das regras de circulação, de convivência e de distância de segurança
entre as pessoas. "Este trabalho duro deve ser apoiado por todos os estados,
contribuindo para a recuperação da economia regional, as empresas e o emprego,
sem descurar a recetividade - em total segurança - de todos os turistas
europeus", sustentou Isilda Gomes, para quem "a saúde e a economia devem ser
compatíveis".
 
Durante a sua intervenção nesta sessão plenária, proferida
em castelhano em virtude das limitações do sistema de vídeo conferência, a
presidente do Município de Portimão recordou que a indústria do turismo no
Algarve representa 4,6 por cento do PIB português, estando 87 por cento do
emprego gerado na região relacionado diretamente com este setor. Por sua vez, o
comissário do Mercado Interno, Thierry Breton, afirmou no seu discurso que a
atual pandemia "não escolhe fronteiras e só poderá ser combatida se agirmos
unidos, com responsabilidade e em solidariedade". Referindo-se diretamente à
posição de Isilda Gomes, o comissário subscreveu a posição da autarca e
considerou "absolutamente fundamental o reinício da atividade turística,
salvaguardadas as devidas condições de segurança sanitária".
 
Isilda Gomes integra a representação portuguesa no Comité
das Regiões Europeu, fazendo parte da Comissão de Recursos Naturais, que detém pastas
tão sensíveis como a saúde pública, a proteção civil, o turismo, as pescas, a economia

Página 12



do mar e a agricultura.
 
Daniel Pina
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UAlg volta a ser a melhor universidade portuguesa na área do Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8cdd058c

 
A Universidade do Algarve volta a integrar a lista das melhores do mundo no Shanghai Ranking's
Global Ranking of Academic Subjects 2020, destacando-se novamente como a melhor universidade
portuguesa na área de  Hospitality & Tourism Management . Nesta edição, recentemente publicada, a
UAlg manteve-se no Top 100 do Shangai Ranking, que selecionou as 300 melhores instituições de
todo o mundo.
 
Com uma vasta experiência na investigação e na formação na área do Turismo e Gestão Hoteleira, a
UAlg oferece um leque muito variado de cursos que, anualmente, formam profissionais altamente
qualificados que desempenham funções nas mais prestigiadas empresas da indústria do Turismo à
escala global. Ao nível da investigação, a UAlg é sede do Centro de Investigação em Turismo,
Sustentabilidade e Bem-Estar (Cin Turs), avaliado com Muito Bom, pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT), e acolhe um polo do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em
Turismo (CiTUR), avaliado com Bom pela FCT.
 
Atualmente, nesta área, a UAlg possui um Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Gestão de
Animação Turística, duas licenciaturas, Turismo e Gestão Hoteleira, e dois mestrados, Direção e
Gestão Hoteleira e Turismo, lecionados em português. Em língua inglesa, a Academia algarvia oferece
três mestrados, Gestão (ramo turismo), Gestão das Organizações Turísticas e Economia do Turismo e
Desenvolvimento Regional, e um doutoramento em Turismo, o primeiro criado em Portugal, em 2007.
 
A Universidade do Algarve integra também este ranking nas áreas de Oceanografia, de Ecologia, de
Ciências Agrárias e de Ciências Farmacêuticas. Para o reitor Paulo Águas, "o resultado no Shangai
Ranking é o reconhecimento da qualidade da produção científica desenvolvida pela Universidade do
Algarve nestas áreas". "Com menos limitações de acesso a financiamento para atividades de
investigação os resultados teriam sido ainda melhores", acrescenta.
 
Recorde-se que o Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects é o mais antigo e um dos
mais prestigiados rankings do mundo e baseia-se em indicadores de produtividade científica e
qualidade da investigação, utilizando diferentes indicadores recolhidos de bases de dados reconhecidas
internacionalmente, tais como o número de artigos científicos publicados, a qualidade das publicações
científicas medida através do número de artigos que integram a categoria dos mais citados na área
em avaliação, o número de citações, os artigos publicados com colaboração internacional (índice de
internacionalização) e prémios recebidos.
 
Daniel Pina
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Influenciadoras portuguesas visitam o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/07/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/influenciadoras-portuguesas-visitam-o-algarve/

 
Três bloggers de viagens portuguesas estiveram de visita ao Algarve em junho numa operação
especial de férias que pretendeu contribuir para a recuperação do turismo algarvio. Com o apoio do
Turismo do Algarve, "as influenciadoras percorreram seis concelhos para editarem conteúdos inéditos
sobre o lado menos conhecido do maior destino de férias de Portugal", refere em comunicado a Região
algarvia.
 
Caminhar na companhia de um pastor e do seu rebanho, subir a castelos, visitar faróis, voar pelo céu
algarvio para admirar de cima as paisagens da região, aprender a arte da empreita ou a confecionar
uma cataplana, passear de barco, degustar os vinhos e os pratos típicos da boa mesa algarvia. Estas
foram algumas das experiências que as bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life), Maria Antónia
Lopes (LikedPlaces) e Lígia Gomes (A Crush On) viveram por terras algarvias, numa aventura que
pode ser acompanhada nas suas redes sociais.
 
Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Loulé e São Brás de Alportel foram os
municípios escolhidos pelas bloggers que decidiram atualizar as reportagens e fotografias do Algarve
mostrando o lado menos convencional do destino aos seus seguidores.
 
"Esta ação promocional, desenvolvida em parceria com os municípios por onde as influenciadoras
passaram e aos quais muito agradecemos, visa mobilizar o turismo interno neste segundo semestre
do ano, no qual estamos todos altamente focados para reduzirmos o impacto da pandemia no setor
durante 2020", afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Inserida no âmbito da iniciativa #euficoemportugal, desenvolvida pela Associação de Bloggers de
Viagem Portugueses, esta ação vem juntar-se à recente campanha do Turismo do Algarve dirigida aos
visitantes portugueses e estrangeiros, com o claim "O Algarve fica-te bem".
 
"Queremos reforçar a ideia de que somos o destino de sempre, com muito para revelar em termos de
oferta, mas ainda mais seguro e preparado para receber quem nos escolher para as férias do verão
2020. Esperamos passar esta mensagem quer através do apoio a estas bloggers, quer através da
nova campanha lançada em junho, também protagonizada por um casal de influencers de viagens:
@explorerssaurus", refere o líder do turismo algarvio.
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13 O layoff simplificado para 
apoio ao pagamento de salá-
rios tem sido urna constante 
desde abril para as empresas 
do setor da restauração e be-
bidas, revela a Associação de 
Hotelaria, Restauração e Si-
milares de Portugal. Mais de 
87% das empresas recorre-

 

ram a este mecanismo, tendo 
93% prorrogado para maio, 
76% para junho e cerca de 
69% tenciona prorrogar para 
julho. Sem o apoio do layoff 
em julho, mais de 54% das 
empresas referem que não te-
rão condições para pagar sa-
lários no final do mês. o 
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Pandemia causada pela coronavírus conduziu a uma crise violenta nos setores da restauração, bebidas e alojamento 

Mais de 87% recorrem a layoff simplificado 

INQUÉRITO DA AHRESP 

40% dos restaurantes 
em risco de falência 
ALERTA° "Futuro devastador para milhares" de empresas e trabalhadores, diz associação do setor 
ENCARGOS O  Dificuldades em pagar ao pessoal, energia e fornecedores serão sentidas já em julho 
JOÃO MALTEZ 

uase 40% das empresas de 
restauração e bebidas 
ponderam avançar para a 

inso vência, na sequência da cri-
se causada pela Covid - 19, reve-
la um inquérito da Associação de 
Hotelaria, Restauração e Simila-
res de Portugal (AHRESP) divul-
gado ontem. O setor do aloja-
mento, restauração e bebidas 
emprega cerca de 260 mil pes-
soas, segundo dados do Gabine-
te de Estratégia e Planeamento 
do Ministério do Trabalho, 
pelo que, na mesma proporção 
das empresas envolvidas, po-
dem estar em risco até 100 
mil empregos. 

O inquérito mensal da 
AHRESP, que decorreu entre 

INSOLVÊNCIA  AMEAÇA 18% 
DAS EMPRESAS DO SETOR 
DO ALOJAMENTO LOCAL 
29 de junho e 1 de julho, contou 
com1418 respostas válidas e, se-
gundo a associação, "revela um 
futuro devastador para milhares 
de empresas e dezenas de milha-
res de postos de trabalho". 

A "esmagadora maioria" das 
empresas inquiridas refere que 
"não irá conseguir suportar os 
encargos habituais, como pes-
soal, energia, fornecedores e ou-
tros" já durante o mês de julho, 
revela o mesmo estudo. 

Os problemas não se restrin-
gem ao setor da restauração-. 
Para as empresas de alojamento 
turístico o cenário é igualmente 
preocupante. De acordo com a 
AHRESP, até ao final de junho 
24% das empresas continuavam 
encerradas. Neste setor,18 % das 
firmas inquiridas admitem 
avançar para a insolvência.* 
NOTICIA EXCLUSIVA 112

ÉL
I 

DA EDIÇÃO EM PAPEL Maioria teve de recorrer ao layoff 
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A17

Ryanair agiliza reembolsos de voos cancelados durante o confinamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/07/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=46fad5b1

 
Processamento dos pedidos feito com "rápidos progressos".
 
A Ryanair anunciou esta sexta-feira que está a fazer "rápidos progressos" no processamento dos
pedidos de reembolso dos voos cancelados durante o período de março a junho, devido às restrições
dos governos para conter a propagação da covid-19.
 
Assim, a Ryanair informou em comunicado que vai processar os pedidos de reembolso do mês de maio
e a maioria dos de junho até ao final deste mês, adiantando que desde a reabertura dos escritórios da
companhia em Dublin, em 01 de junho, reforçou a equipa dedicada à gestão de reembolsos para
eliminar o atraso dos pedidos.
 
Segundo a companhia aérea, o reforço da equipa permitiu que todos os pedidos de reembolso de
março já tenham sido processados, que 50% dos pedidos de reembolso de abril tenham sido
processados até final de junho e fará com que os restantes pedidos de reembolso de abril sejam
efetuados até 15 de julho.
 
Estes números incluem passageiros que aceitaram vales de viagem gratuitos e ou alterações de
viagem para voos operados pela Ryanair em julho, agosto e setembro, sublinha.
 
Adicionalmente, a Ryanair solicita aos agentes de viagens online (OTA) que forneçam detalhes
precisos das suas reservas não autorizadas, para que a companhia aérea possa também processar
estes reembolsos, explicando que "uma minoria significativa dos reembolsos que [...] deve processar
está a ser bloqueada porque as agências de viagem 'online' utilizam 'emails' falsos e cartões de crédito
virtuais quando fazem reservas, impedindo que estas reservas possam ser rastreadas até ao
consumidor individual".
 
Assim, a Ryanair pede a todos os clientes que ainda não receberam o seu reembolso que contactem o
serviço de apoio ao cliente da sua agência de viagens para garantir que as instruções enviadas nos
'emails' de notificação da Ryanair foram seguidas e para confirmar que a agência de viagens 'online'
está a cooperar com a Ryanair para que estes pedidos possam ser processados.
 
"Estamos satisfeitos com os progressos conseguidos durante o mês de junho para eliminar o atraso
dos pedidos de reembolso causados pelos cancelamentos de voos covid-19. Mais de 90% dos
passageiros que reservaram diretamente com a Ryanair e solicitaram um reembolso entre março e
junho irão recebê-lo antes do final de julho", afirmou o presidente executivo da Ryanair (CEO - Chief
Executive Officer), Eddie Wilson.
 
MC // CSJ
 
Lusa/Fim
 
...
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Turismo luso pode 
perder 12,4 mil MC 
Setor turístico de Portugal pode perder quase 12,4 mil milhões de euros, face 
ao impacto causado pela pandemia de covid-19, segundo os dados da UNCTAD 

Previsão mais pessimista aponta para uma quebra de 3,3 biliões de dólares, caso a situação se prolongue por um ano. 
E

U
TE

R
S

 M
IG

U
E

L
 A
. B

A
E

Z
 

REDAÇÃO 
redacao(destak.pt 

O
turismo em Portugal pode 
perder quase 12,4 mil mi-
lhões de euros, face ao im-
pacto causado pela pande-

mia de covid-19, segundo os dados di-
vulgados pela UNCTAD - Agência 
das Nações Unidas para o Comércio 
e Desenvolvimento. Segundo o orga-
nismo da ONU - Organização das Na-
ções Unidas, "destinos populares da 
Europa e da América do Norte, in-
cluindo França, Grécia, Itália, Portu-
gal, Espanha e Estados Unidos da 
América podem perder milhares de 
milhões de dólares devido à queda 
drástica no turismo internacional". . 

A nível global, 
o setor turístico 
mundial pode vir a 
perder, pelo menos, 
1,2 biliões de dólares 

Só em Portugal, as previsões da 
UNCTAD apontam para uma quebra 
de 13,922 mil milhões de dólares (quase 
12,4 mil milhões de euros). Já países 
como os EUA ou a China (incluindo 
Hong Kong) apresentam descidas mais 
acentuadas de, respetivamente 187 mil 
milhões de dólares (167 mil milhões de 
euros) e 105 mil milhões de dólares (94 
mil milhões de euros). 

Já a nível global, o setor do turismo 
irá perder, pelo menos, 1,2 biliões de dó-

  

lares, o equivalente a 1,5% do produto 
bruto global. 

Previsões mais pessimistas 
Porém, de acordo com os cenários pro-
jetados pelos economistas deste órgão 
das Nações Unidas, se o turi&mo mun-
dial estiver parado durante oito meses, 
as perdas podem ascender aos 2,2 bi-
liões de dólares - a previsão mais pes-
simista aponta para uma quebra de 3,3 
biliões de dólares, caso a situação se pro-
longue por um ano. 

"A manutenção de quarentenas em 
alguns países, as restrições de viagens, 
a redução das receitas e os baixos ní-
veis de confiança podem retardara re-
cuperação do setor", lê-se numa nota 
publicada no ̀ site' da UNCTAD. 
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Lixo eletrônico 
atingiu valores 
recorde em 2019 

      

   

IJ 

  

      

  

ARTE&LAZER • 12 

 

  

© RICARDO PEREIRA /SÁBADO 

   

     

  

• qb 

\ 

Nova campanha para 
`seduzir' espetadores 

   

 

A quantidade de lixo eletrónico gerado no ano passado atingiu o recorde de 
59 milhões de toneladas, marcando um aumento de 21% em apenas cinco anos, 
segundo o organismo de monitorização das Organização das Nações Unidas 

     

   

Veja Cinema Português é o nome de nova 

iniciativa para apelar ao público para que 

regresse às salas de cinema 

 

ATUALIDADE 
MIGUEL BALTAZAR /JORNAL DE NEGÓCIOS 

Governo aprovou ontem uma resolução que reconhece o interesse público subjacente à operação de auxílio à TAP no valor de até 1.200 milhões de euros 

CIDADES X02 

Foco de covid-19 em 
lar de Alcabideche 
Um total de quarenta e cinco utentes 

de um lar de Alcabideche, em Cascais, 

testaram positivo ao novo coronavírus 

DESPORTO *08 

UEFA 'injeta' 775,5 MC 
no futebol europeu 
Organismo anunciou que destinará verba 

para o recém-lançado novo ciclo do 

programa para desenvolvimento do futebol 

FAMA&TV •10 

CMTV líder há três anos 
e meio cresce mais 30% 
Canal do jornal Correio da Manhã teve em 

junho mais audiência que todos os seus 

concorrentes da informação do cabo juntos 

VIAGENS • 13 

Turismo português pode 
perder quase 12,4 mil MC 
Segundo dados da ONU, setor em Portugal 

pode vir a ter perdas na ordem dos 12,4 mil 

milhões de euros devido à pandemia 
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FERRARI QUER 
ESPANHA 

TRAVAR MERCEDES 
E LEWIS HAMILTON 
Os campeões Mercedes-AMG e Lewis Hamilton são os alvos a abater na época que está 
prestes a começar e que vai percorrer o "Velho Continente", devido às limitações que a 
pandemia impõe. Esta temporada, Hamilton quer igual o feito de Schumacher com sete 
triunfos de campeão do mundo. A Ferrari quer contrariar o favoritismo mas terá gerir a 
relação entre Vettel e Leclerc. 
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ATUALIDADE 

FÓRMULA 1 
`Circo' acelera no Algarve 
e traz impacto de 30 milhões 
Há 24 anos que não se ouve a Fórmula 1 em Portugal, mas a pandemia trouxe uma oportunidadE 
O CE0 do circuito algarvio explica que o Estado terá de contribuir com até 36 milhões de euros. 

JOSÉ CARLOS LOURINHO 

jlourinho@jornaleconomico.pt 

a maior prova desporti-
va que Portugal vai re-
ceber desde o Euro 
2004". A convicção é de 
Paulo Pinheiro, CEO do 
Autódromo Internacio-
nal do Algarve, mesmo 

num cenário em que a Fórmula 1 está numa 
situação disruptiva e em que ainda é uma in-
cógnita a forma como se vão desenvolver as 
corridas no âmbito das novas regras, criadas 
em função da pandemia de Covid-19. Sobre 
o investimento necessário por parte do Au-
tódromo Internacional do Algarve para re-
ceber um Grande Prémio de Fórmula 1, 
Paulo Pinheiro refere, em entrevista ao Jor-
nal Económico (JE), que oscilará entre os 3 e 
os 3,5 milhões de euros. "Só quando tiver-
mos o contrato é que podemos ter acesso a 
toda a informação para definir o âmbito to-
tal do investimento afeto a uma prova de 
Fórmula 1", sublinha. 

"Visibilidade global" 
"O circuito não pode arcar sozinho com as 
responsabilidades de organizar uma prova 
destas". Paulo Pinheiro realça que a organiza-
ção de um Grande Prémio de Fórmula 1 im-
plica sempre um contributo do Estado entre 
27 e 36 milhões de euros (30 a 40 milhões de 
dólares). "O Estado de cada país tem de pagar 
entre 27 a 36 milhões de euros para ter uma 
corrida destas por causa da visibilidade que 
tem para todo o mundo e do impacto quase 
incomparável face ao retorno que o país terá, 
por via dos impostos, fruto da faturação que 
se gera. Tudo isso tem impacto direto na 
nossa economia, seja na componente dos im-
postos seja na criação de valor acrescentado". 

O CEO recorda que o Autódromo Inter-
nacional do Algarve, situado no concelho de 
Portimão, tem sempre a preocupação de que 
os eventos sejam bons para o país e para a 
região, mas recorda: "Somos uma entidade 
privada e, no final, temos de pagar os orde-
nados e as contas. Se vou bloquear o meu 
circuito para criar um evento mundial em 
que o maior beneficiado é a região e o país, 
direta e indiretamente, não posso pagar essa 
fatura. Há uma componente que é da minha 
responsabilidade e que assumo, mas há ou-
tra que é a da promoção e estamos a falar de 
um valor híperdescontado que, de outra  

maneira, seria completamente impossível 
ter uma corrida de Fórmula 1 em Portugal 
sem pagar os tais 30 ou 40 milhões de dóla-
res. Estamos a falar de metade daquilo que 
seria a receita direta do IVA e da bilheteira". 

Explica Paulo Pinheiro que o pretendido 
passa por "uma pequena parte da visibilidade 
que o Estado assegure seja comparticipada 
pelo Turismo de Portugal, de forma perfei-
tamente clara e transparente, com métricas 
de avaliação que queremos e desejamos que 
sejam perfeitamente definidas, até para se 
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perceber o impacto que a corrida tem. Que-
remos que a corrida seja um sucesso para o 
país e para a região, todos merecemos isso 
depois do que passámos". 

O CEO confessa que "não quer perder di-
nheiro com a Fórmula 1". O circuito do Al-
garve tem 330 dias de ocupação da pista por 
ano, este ano já está a recuperar lentamente. 
Para Paulo Pinheiro, "a Fórmula 1 vai ser 
mais uma pedra basilar do nosso país, espe-
cialmente com o impacto no turismo. Que-
remos fazer um trabalho que fique para os 
próximos anos, queremos ser uma opção". 

Retorno até 30 milhões 
Sobre o retorno económico do Grande Pré-
mio de Portugal em Fórmula 1, Paulo Pi-
nheiro estima dois cenários e nenhum deles 
exclui a possibilidade de ter público nas ban-
cadas: "Ainda é muito cedo para estimar o 
retorno que podemos alcançar, porque se a 
corrida tiver público numa certa dimensão 
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Algumas 
escuderias já estão 
familiarizadas 
com o Autódromo 
Internacional 
do Algarve, 
o que conta para 
que a pista possa 
ser considerada 
nas próximas 
temporadas 

terá um retorno económico, e se esse âmbito 
for mais alargado naturalmente o impacto 
será maior". 

O gestor faz contas aos cenários possíveis. 
"Relativamente à presença de público e ao 
impacto estimado da receita de bilheteira: fa-
zendo uma extrapolação do que são outras 
corridas na Europa pelo preço médio dos bi-
lhetes, se calcularmos entre 30 a 60 mil espe-
tadores, estamos a falar de um intervalo que 
vai dos 17 aos 35 milhões de euros de receita 
de bilheteira". 

No entanto, o Autódromo Internacional 
do Algarve já tem alguns dados que permi-
tem aos responsáveis estimar valores apro-
ximados sobre o impacto económico: "Nos 
estudos preliminares, estimamos que só a es-
trutura da Fórmula 1, as equipas e toda a or-
ganização de suporte das corridas possam 
trazer um impacto económico direto entre 
25 a 30 milhões de euros", realça o CEO. 

Escuderias conhecem a pista 
Pelos contactos que o Circuito do Algarve 
tem tido por parte do público que quer assis-
tir à corrida portuguesa, assim como pelo in-
teresse demonstrado por empresas que se 
querem associar ao evento, o CEO do Autó-
dromo algarvio acredita que este é um even-
to que pode ser decisivo na forma como Por-
tugal é percecionado como destino de reali-
zação de provas motorizadas. 

"Os números da Fórmula 1 que nos foram 
disponibilizados pela organização são dados 
com um impacto gigante. Apesar da expe-
riência que tenho no universo das corridas, 
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posso dizer que nunca tinha visto números 
assim: o alcance que a Fórmula 1 tem, o nú-
mero de seguidores, o número de patrocina-
dores, o tipo de pessoas que assistem às cor-
ridas, os convidados, as marcas... estamos a 
falar dos melhores players da indústria mun-
dial. É de facto um impacto com várias or-
dens de grandeza que dificilmente consegui-
remos ter com outros eventos, seja de que 
natureza for. À primeira vista, é o maior 
evento desportivo que vamos receber desde 
o Euro 2004", confirma Paulo Pinheiro. 

Apesar de não estar integrado no restrito 
`circo' da Fórmula 1, o Autódromo Interna-
cional do Algarve não é um circuito desco-
nhecido por parte das grandes escuderias 
mundiais. "Recebemos testes com alguma 
regularidade da campeã do mundo Merce-
des, e também da McLaren; estas são as equi-
pas que mais testam no nosso circuito. Tive-
mos também a Renault e a Ferrari e este ano 
temos mais alguns testes marcados indepen-
dentemente de haver corrida ou não", expli-
ca Paulo Pinheiro. O CEO explica ao JE que 
existe um conhecimento profundo do cir-
cuito tanto por parte das equipas como dos 
pilotos: "Estamos a falar de uma organização 
com um nível de qualidade impressionante". 

Impacto económico de 50 milhões 
"Não só ganha o Algarve como Portugal e Es-
panha". Paulo Reis Mourão, professor e in-
vestigador da Universidade do Minho e autor 
do livro "The Economics of Motosports: The 
Case of Formula One", encara com otimismo 
esta decisão da Liberty, entidade organizado-
ra do Mundial e perspetiva efeitos que pode-
rão fazer-se sentir até ao nível do investimen-
to direto estrangeiro. Em entrevista ao JE, 
este investigador sublinha que "vários estudos 
mostram que existe um influxo de receitas 
para os diversos negócios da região, associa-
dos a uma imagem atrativa de investimento 
direto estrangeiro no futuro, mas também de 
modernidade e qualidade organizativa". 

A propósito do impacto direto de um 
evento desta importância na economia em 
Portugal, Paulo Reis Mourão cita a estimati-
va que já tinha avançado no livro "The Eco-
nomics of Motosports": "Em média, uma 
corrida de Fórmula 1 gera benefícios em re-
dor de 170 milhões de euros, mas só uma 
parte fica na região já que, na maioria dos ca-
sos, muito depende da capacidade de gerar 
receitas de turismo". No entanto, este inves-
tigador ressalva que, "considerando os atuais 
cenários pandémicos, e convergindo com os 
valores projetados pelos promotores nacio-
nais, será mais realista indicar que o impacto 
regional e nacional poderá chegar aos 50 mi-
lhões de euros". 

Relativamente aos investimentos necessá-
rios para ter a Fórmula 1 a mostrar o Algarve 
e Portugal ao mundo, Paulo Reis Mourão faz 
as contas às taxas, custos de organização, re-
novação e manutenção das infraestruturas, 
emprego necessário para este evento e custos 
de oportunidade para concluir que este ca-
derno de encargos "ronda 50% a 70% dos be-
nefícios, em redor de 100 milhões de euros". 
O facto de algumas escuderias já estarem fa-
miliarizadas com o Autódromo Internacio-
nal do Algarve é um factor que conta para 
que esta pista possa ser considerada nas pró-
ximas temporadas: "Sim, ajuda no voto im-
plícito, bem como o efeito novidade ajuda no 
binómio atratividade/competitividade, na 
medida em que ainda não é um circuito-talis-
mã para nenhum piloto por enquanto". • 

F 
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ATUALIDADE 
"Circo" da Fórmula 1 acelera para 
o Algarve e pode valer 30 milhões 

Há 24 anos que não se vê a bandeira 
de xadrez no final de um grande 
prémio de Fórmula 1 em Portugal, 
mas a pandemia de Covid-19 trouxe a 
oportunidade de colocar Portimão no 
calendário mais cobiçado do desporto 
automóvel. O CEO do Autódromo 
Internacional do Algarve avisa que o 
Estado terá de contribuir com até 36 
milhões de euros para que a prova se 
realize. Apesar da conjuntura, receitas 
diretas podem atingir os 30 milhões. 
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Madeira oferece testes gratuitos para trazer turistas do continente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/07/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Laura León

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5965c284

 
Quem viaja para a Região deve apresentar teste negativo à Covid-19 realizado até 72 horas antes.
Teste pode ser feito em Lisboa ou após chegada à Madeira, sem custos. Hoteleiros preveem
recuperação lenta.
 
O início deste mês coincidiu com a terceira fase de resposta à pandemia de Covid-19 na Região
Autónoma da Madeira (RAM), com a reabertura ao tráfego aéreo internacional nos aeroportos da
Madeira e do Porto Santo. O Secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, já confirmou
30% dos voos relativamente a julho do ano passado, 46% em agosto e 50% face aos registados em
setembro.
 
Este regresso, contudo, é feito de forma cautelosa, com a imposição de um teste negativo à Covid-19
para todos os passageiros que desembarquem nos aeroportos da região. O teste pode ser feito até 72
horas antes do início da viagem ou então pode ser realizado à chegada, sendo o resultado comunicado
até a um máximo de 12 horas.
 
Para quem viaja a partir da capital do país há a possibilidade de efetuar este teste no Laboratório do
Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC), localizado no Campo Mártires da Pátria, n.º 130,
mediante agendamento. Esta solução resulta de uma parceria entre o Governo Regional da Madeira e
a Universidade Nova de Lisboa. Os testes são gratuitos nos casos em que são realizados no
Laboratório do CEDOC ou na chegada aos aeroportos da Região.
 
O custo dos testes, cerca de 600 mil euros por mês, de acordo com as contas do chefe do Executivo
madeirense, Miguel Albuquerque, é suportado pelo Governo da Região.
 
O Económico Madeira falou com alguns grupos hoteleiros da Região que afirmam que este será um
ano excecional e que ainda não têm a noção da ocupação prevista para os meses de verão, já que há
dias em que são muitas as reservas, mas outros em que são mais os cancelamentos. No entanto,
reforçam a necessidade de captar o mercado externo para fazer face aos custos de abertura dos
hotéis.
 
O Diretor de Ocupações do Four Views, Sérgio Costa, refere que, neste momento, o grupo está com
uma taxa média de ocupação na ordem dos 30% nos dois hotéis que já reabriram, o Four Views Oásis,
no Caniço, e o Four Views Monumental, no Funchal. Sérgio Costa realça que, "nos últimos dias, tem
havido claramente algum acréscimo no número de reservas, porque também se tem gerado mais
confiança no mercado da Madeira", salienta, acrescentando que espera que o mercado inglês reabra
rapidamente.
 
A expetativa é receberem mais reservas e, tendo isso em mente, o responsável pelas ocupações do
Four Views afirma que a taxa de ocupação para estes três meses de verão deverá oscilar entre os 40 e
os 50%. "Não mais do que isso".
 
Quanto à aposta no mercado interno, no caso do Four Views Oásis, será dirigida para campanhas
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durante os fins de semana.
 
No grupo Savoy Signature, as taxas de ocupação variam entre os 30 e os 60%, dependendo da
unidade hoteleira. O grupo avançou para a reabertura do Calheta Beach a 9 de junho, e prepara-se
para abrir as portas do Savoy Palace, no Funchal, no dia 13 de julho, e do Saccharum, também na
Calheta, no dia 31.
 
"Nos próximos meses, e até ao final do ano, prevemos uma recuperação bastante lenta, mas com a
esperança de que a Madeira, por ser um destino seguro, se torne muito apelativa, assim como as
unidades da nossa coleção, pela garantia de que a experiência daqueles que nos visitam se mantém
extraordinária, mau grado as medidas de higiene e segurança", revela o departamento de
comunicação do Savoy Signature.
 
O grupo hoteleiro destaca que as unidades hoteleiras da Calheta, em particular, estão entre as mais
escolhidas pelo mercado regional para férias ou 'escapadinhas' ao longo do ano. "Nesta fase, e
perante a situação que vivemos, estes hotéis tornam-se ainda mais atrativos para dias de descanso".
 
Porém, destacam que o mercado regional não consegue gerar receitas suficientes para cobrir os
custos de manter as unidades do grupo abertas, sobretudo as que se situam no Funchal. "Neste
sentido, a atração de turismo fora da RAM é fundamental para a viabilidade da operação hoteleira na
Madeira".
 
O grupo Galo Resorts tem atualmente um dos seus três hotéis a funcionar, o Galomar. Quanto à taxa
de ocupação, foi dito ao EM que neste momento aquela não é fácil de prever dado o grande número
de reservas mas também de cancelamentos. No entanto, neste momento, a taxa de ocupação para o
hotel Galomar sittua-se nos 53% em julho e nos 52% em agosto.
 
A reabertura do Galosol está prevista ainda para este mês, entre os dias 15 e 18, e do Alpino para 10
de agosto.
 
Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do
Económico Madeira de 3 de julho.
 
Ler mais
 
Laura León
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Tunísia abre as portas aos portugueses
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Início B3 Tunísia abre as portas aos portugueses
 
Tunísia abre as portas aos portugueses
 
Julho 3, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Os turistas portugueses que viajam para a Tunes podem circular livremente no país.
 
Segundo as autoridades tunisinas, Portugal está no nível médio, a par da Espanha e França. No
entanto, todos os turistas têm de apresentar um teste negativo à covid-19, realizado entre três a
cinco dias antes da viagem, e alojarem-se num hotel previamente preparado pelo Estado, com a única
excepção para excursões organizadas.
 
A lista anunciada pelo Observatório Nacional de Novas Doenças e Emergências veta a entrada na
Tunísia de brasileiros e norte-americanos.
 
Outra das regras a serem cumpridas pelos turistas refere-se àqueles que, no final da primeira semana
façam uma segunda semana de férias. Devem fazer um novo teste e, se este der negativo, podem
deixar a quarentena.
 
A Tunísia abriu fronteiras após três meses de confinamento, excepto para os países vizinhos como
Argélia e Líbia, que se encontram numa fase crítica, estando, porém, previsto acordos bilaterais.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Algarve turns to national travel bloggers to help promote region
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/07/2020

Meio: Portugal Resident Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e9a9e628

 
In its ongoing mission to attract tourists to the Algarve this summer, the regional tourism board (RTA)
has recently welcomed three national travel bloggers who will help promote the region as a safe
holiday destination.
 
As part of the tour, the 'influencers' visited Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim
and São Brás de Alportel to discover some of the Algarve's hidden gems, "often forgotten, albeit
unfairly".
 
Bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life), Maria António Lopes (LikedPlaces) and Lígia Gomes (A
Crush On) have already started sharing on their social media pages videos and photographs of their
experiences in the Algarve.
 
Algarve tourism chief João Fernandes says the RTA is "determined to reduce the impact the pandemic
is having on the sector.
 
"We want to strengthen the idea that the Algarve remains the same destination (as before Covid-19),
with much to offer its visitors, but even safer and better prepared than ever to welcome those who
choose to spend their summer holiday here," he said.
 
Just last week, the tourism board unveiled another campaign to woo summer tourists featuring
influencer couple Raquel and Miguel, known on Instagram as 'Explorerssaurus' and who have over
753,000 followers (click here).
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
portugalresident -
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Algarve não entende decisão do Reino Unido sobre destinos seguros
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Ainda se desconhece oficialmente se quem viajar de Portugal vai deixar de ser obrigado a quarentena
na chegada a Inglaterra. Mas a comunidade intermunicipal do Algarve diz já ter más notícias e que só
quem viajar dos Açores e da Madeira está dispensado de quarentena, não os restantes passageiros
que cheguem de Portugal.
 
Quer isto dizer que todos os viajantes que saiam do território continental para o Reino Unido, turistas
estrangeiros incluídos, vão ter que fazer quarentena antes de poderem regressar à vida normal.
 
A confirmar-se, esta decisão pode significar um grande e grave impacto no turismo nacional, uma vez
que quem fizer férias em Portugal será obrigado a permanecer isolado em casa, durante duas
semanas, após o regresso.
 
O presidente da comunidade intermunicipal do Algarve diz que não entende a decisão, por ser mais
seguro viver no Algarve do que no Reino Unido.
 
RTP
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Isilda Gomes defende que Algarve é destino seguro no Comité das Regiões
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Temos trabalhado duramente na região algarvia para garantir a segurança dos nossos residentes e
dos turistas
 
Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, defendeu, esta quinta-feira, 2 de Julho, que  o
Algarve é um destino seguro  na sua intervenção no plenário virtual do Comité das Regiões, que
debateu o plano de recuperação da União Europeia face aos problemas económicos e sanitários
provocados pela pandemia da Covid-19.
 
Depois de recordar que  os problemas que atravessamos neste momento são muito difíceis, pelo que é
essencial que a Europa trabalhe em conjunto e a uma só velocidade, definindo estratégias comuns nos
níveis nacional, regional e local , a autarca sublinhou a importância  essencial da reabertura de
fronteiras entre todos os países europeus, restabelecendo um dos pilares da construção europeia: a
livre circulação de pessoas e mercadorias .
 
Nesse sentido, Isilda Gomes pediu a todos os estados membros que adotem o pacote da Comissão
Europeia sobre turismo e transporte para este ano, afirmando no plenário que  temos trabalhado
duramente na região algarvia para garantir a segurança dos nossos residentes e dos turistas .
 
A autarca deu como exemplos  os testes intensivos proporcionados a todos os trabalhadores da
hotelaria, a criação dos assistentes de praia com formação apropriada para receber e apoiar os
turistas, a APP Infopraia com informação actualizada em tempo real pelos referidos assistentes e a
adoptação de medidas para assegurar o cumprimento das regras de circulação, de convivência e de
distância de segurança entre as pessoas .
 
Este trabalho duro deve ser apoiado por todos os estados, contribuindo para a recuperação da
economia regional, as empresas e o emprego, sem descurar a recetividade - em total segurança - de
todos os turistas europeus , sustentou Isilda Gomes, para quem  a saúde e a economia devem ser
compatíveis .
 
Durante a sua intervenção nesta sessão plenária, proferida em castelhano em virtude das limitações
do sistema de vídeo conferência, a presidente do Município de Portimão recordou que a indústria do
turismo no Algarve representa 4,6 por cento do PIB português, estando 87% do emprego gerado na
região relacionado diretamente com este setor.
 
Por sua vez, o comissário do Mercado Interno Thierry Breton afirmou no seu discurso que a atual
pandemia  não escolhe fronteiras e só poderá ser combatida se agirmos unidos, com responsabilidade
e em solidariedade .
 
Referindo-se diretamente à posição de Isilda Gomes, o comissário subscreveu a posição da autarca e
considerou  absolutamente fundamental o reinício da atividade turística, salvaguardadas as devidas
condições de segurança sanitária .
 
Isilda Gomes integra a representação portuguesa no Comité das Regiões Europeu, fazendo parte da
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Comissão de Recursos Naturais, que detém pastas como a saúde pública, a proteção civil, o turismo,
as pescas, a economia do mar e a agricultura.
 
As intervenções podem ser visualizadas na íntegra aqui.
 
Sul Informação
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Restaurantes avançam para cenário de insolvência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b234510b-988b-4b89-96ed-

ac4d0de0c02e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quase 40% dos restaurantes pensam em avançar para a insolvência. O mesmo se passa com um
quinto do alojamento local. Os dados estão num inquérito mensal da Associação de Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal. A grande maioria das empresas acredita que não vai conseguir
cumprir com os encargos habituais com pessoal, energia, fornecedores, este mês.
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