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Tendo em conta a destruição de emprego entre a população mais jovem, o número de inativos nas faixas etárias mais baixas acabou naturalmente por disparar 

2›. 

Jovens inscritos 
eram mais de 11% 

. ElEm maio estavam inscritos 
nos centros de emprego de 
todo o País quase 46 mil 
desempregados com menos 
de 25 anos, o que correspon-

 

g dia a 11,2% do total de pes-

 

• soas registadas junto dos ser-

 

w viços do Instituto de Empre-
go, de acordo com dados di-
vulgados por esta entidade. 

Jovens inscritos nos centros de 
emprego eram quase 46 mil 

      

      

ATUALIDADE 

    

EVOLUÇÃO MENOS COM EMPREGO 
m maio de 2020, a estimativa provisória E  
do total da população empregada, que 

correspondeu a pouco menos de 4,7 milhões 
de pessoas, registou um decréscimo de 
2,2% (menos 104,9 mil), segundo o Instituto 
Nacional de Estatística. Já em relação a fe-
vereiro, a queda foi de 4,0% (menos 192 mil). 

    

  

CRISE 
ECONOMICA 

 

   

   

    

      

      

TRABALHO 

Vírus fatal para 50 mil 
jovens em três meses 

DIMINUIÇÃO O  Em maio deste ano estavam empregados cerca de 240 mil jovens dos 15 aos 24 anos, menos 17% face a fevereiro 

JOÃO MALTEZ 

it
rn apenas três meses, cerca 
de 50 mil jovens com ida-
des entre os15 e os 24 anos 

foram relegados para o desem-
prego . Segundo informação 
avançada pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE), no final de 
fevereiro deste ano a população 
da faixa etária referida que esta-
va empregada ultrapassava os 
290 mil, para em final de maio 
recuar para cerca de 240 mil, um 
corte superior a 17%. 

Os dados clo INE traduzem, 
também entre os jovens, a 
enorme destruição de emprego 
que resultou da crise económi-
ca causada pela pandemia. Os 
números da população empre-
gada com menos de 25 anos 
afundou de forma progressiva a 
partir de fevereiro, para se fixar 

TAXA DE DESEMPREGO 
DOS JOVENS EM MAIO 
FOI ESTIMADA NOS 19,5% 

POPULAÇÃO INATIVADOS 
15 AOS 24 ANOS ATINGIA 
EM MAIO 802 MIL PESSOAS 

no final de abril em 268 mil, até 
chegar aos já referidos pouco 
mais de 240 mil calculados pelo 
INE para o fecho e maio. 

A taxa de desemprego entre os 
mais jovens, tradicionalmente 
mais alta do que para o conjun-
to da população, foi estimada 
pela entidade estatística nacio-
nal em 19,5% no mês de maio. 
Registou, curiosamente, um 
decréscimo de 1,1% face ao mês 
anterior. Os números reais do  

desemprego jovem deverão, 
contudo, ser superiores, de 
acordo com o próprio INE. 

Os técnicos do instituto recor-
rem ao cálculo da chamada taxa 
de subutilização do trabalho -
população desempregada, MaiS 
subemprego de trabalhadores a 
tempo parcial, mais inativos - e 
conseguem deste modo ter uma 
noção mais exata do desempre-
go real. Em maio de 2020, a taxa 
global de subutilização do tra-
balho, que não é estimada espe-
cificamente para os jovens, 
atingiu os 14 ,2% . 

Tendo em conta a destruição de 
emprego ocorrida na faixa etária 
dos15 aos 24 anos, o número dos 
inativos nestas idades registou 
igualmente um subida após a de-
claração da pandemia e poste-
rior fecho de diversas atividades 
económicas. Se no final de feve-
reiro o INE registava mais de 733 
mil jovens inativos - não estuda-
vam nem tinham trabalho -, três 
meses depois esse número atin - 
gia os mais de 802 mil, uma subi-
da d.e 9,3%. • 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

 

CORREIO 
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SUPLEMENTAR I DESEMPREGO NOS 9,6% 

A  taxa de desemprego deverá atingir 9,6% 
no final deste ano, contra 6,5% em 2019, 

de acordo com as contas feitas pela equipa do 
Ministério das Finanças, tutelada por João 
Leão. Esta estimativa consta do Orçamento 
Suplementar aprovado no Parlamento na pas-
sada sexta-feira.  

TAXAI SUBIDAS NA EUROPA 
NUM MÊS MARCADO PELO 

CONFINAMENTO, A TAXA DE 

DESEMPREGO SUBIU, EM MAIO, 

PARA OS 7,4% NA ZONA EURO E 

PARA 6,7% NA UNIÃO EUROPEIA, 

SEGUNDO O EUROSTAT. 

AHRESP I POSTOS DE TRABALHO EM RISCO 

Q
uase 40% das empresas de restauração e be-
bidas e 18% do alojamento turístico podem 

avançar para insolvência, diz um inquérito da Asso-
ciação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal, liderada por Mário Pereira Gonçalves. O 
estudo revela "um futuro devastador para milhares 
de empresas e dezenas de milhares" de empregos. 

Crise afetou de forma séria o turismo, principal atividade da economia algarvia 

Desemprego subiu 
202,4% no Algarve 
MAIO O  Registados quase 28 mil desempregados 

Mar. Abr. 
2020 2020 

EVOLUÇÃO RECENTE 
DO EMPREGO JOVEM 
EM PORTUGAL 

JOVENS COM EMPREGO 
MILHARES DE PESSOAS 
DOS 15 AOS 24 ANOS 

Maio de 2019 
295,7 

Fevereiro de 2020 
290,3 

Março de 2020 
290 

Abril de 2020 
l 268,1 

Maio de 2020 
[ J  240,3 

POPULAÇÃO JOVEM INATIVA 
MILHARES DE PESSOAS 
DOS 15 AOS 24 ANOS 

Maio de 2019 
729 

Fevereiro de 2020 
733,5 

Março de 2020 
Mak.  740 

Abril de 2020 
762 

Maio de 2020 
0111.~ 802 

Centros de emprego 
registam mais 34% 
face ao ano passado 
13 No final de maio estavam 
registados, nos serviços de 
emprego de todo o País, quase 
409 mil desempregados, um 
crescimento de 103,7 mil ou 
34%, face ao mesmo mês de 
2019, segundo os dados esta-
tísticos do Instituto de Em-
prego e Formação Profissio-
nal. O setor de atividade com 
maior aumento de desempre-
gados inscritos foi o dos servi-
ços (44,7%) e, dentro deste, o 
subsegmento do alojamento, 
restauração e similares, com 
uma subida de 89,3"/o. o 

Profissionais da restauração são 
dos mais afetados pelo desemprego  

ESTRANGEIROS SÃO 28% 
DOS  DESEMPREGADOS 

Segundo  a delegada regio-
nal do Algarve do Instituto  de 
Emprego, Madalena Feu,  a-
tada pela  Lusa, dos "novos" 
desempregados na região 
28% são estrangeiros, na 
maioria brasileiros, indianos 
e nepaleses. Trabalhavam  na 
agricultura e hotelaxia.  • 

Trabalho agrícola também parou 

INSCRITOS NO  CENTRO 
DE EMPREGO  AUMENTAM 
B  Face aos mesmos meses 
de 2019, o Algarve contava 
em março 21 636 desempre-
gados inscritos (subida de 
41% num ano), para em abril 
atingir 26 379 (mais 120%) e 
em maio 27 675 (mais 
202%), segundo o Instituto 
de Emprego.  • 

ram em junho ou reabrem 
agora, no início de julho, um 
número, ainda assim, anima-
dor, tendo em conta as previ - 
sões do setor no início da pan-
demia, que não apontavam 
para que tantas unidades rea-
brissem ainda este ano. 

Contudo, "o efeito nas receitas 
das empresas e o impacto no 
emprego é indiscutível e será 
uma realidade incontornável", 
afirmou, citado pela Lusa, Eli-
dérico Viegas, estimando que a 
partir cio mês de setembro os 

números se 
"agravem no-
vamente". 

Segundo da -
dos do Insti 

tufo de Emprego e Formação 
Profissional, em maio deste ano 
o Algarve foi a região do País 
que registou o maior aumento 
de desempregados inscritos no 
País, com um crescimento de 
202,4%, face ao mesmo mês do 
ano passado. a 

I 

AP 

h.? 

• 

INSCRITOS NOS CENTROS DE EMPREGO MILHARES DE PESSOAS 

31 33,9 33,2 
9,9% 

VI VI 
10,8%, 

Mai. Fev. 
2019 2020 

42,7 
10,9%0  

276 281,6 
90,1% 89,2% 

È3  Fonte INE e Instituto de Emprego e Formaçde Profissional 

288 349,6 363,2 
89,7% 89,1% 88,8% 

o Menos de 25 anos Mais de 25 anos 
45,7 

.1101 
Mai. 
2020 

13  O desemprego no Algarve 
aumentou mais de 200% em 
maio para quase 28 mil desem-
pregados, atingindo sobretudo 
osetor da hotelaria, que deses-
pera pela chegada de turistas 
para atenuar o "golpe" de quase 
três meses de 
prejuízos. REGIÃO ESPERA CHEGADA 

Na região, DE TURISTAS PARA TENTAR 
85"/o dos ho 

INVERTER GRAVE CRISE 
teis reabri-
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Évora Olive 
Hotel, porta 
para o Alentejo 
Neste boutique hotel ins-

pirado no azeite vai sen-
tir-se em casa. É acolhe-
-dor - com um casa-

mento ideal entre modernidade e 
tradição -, aposta na comida re-
gional e na simpatia dos funcioná-
rios porque o bem-estar do clien-
te é prioridade número um. 

Desde 2016 que o Évora °live Ho-
tel, em pleno centro histórico da ci-
dade alentejana, tem vindo a cres-
cer como o hotel de eleição para 
quem visita Évora e °Alentejo. Nas-
cido de um projeto de requalificação 
do antigo Centro Comercial Eborim, 
pela mão do grupo Lux Hotels, o ob-
jetivo tem sido sempre o mesmo: 
apostar na divulgação dos produtos  

regionais e na sustentabilida.de. Em 
2019, recebeu o certificado Biosphe-
re Responsible Tourism pela execu-
ção de boas práticas, com o compro-
misso de proteção do meio ambien-
te e das gerações futuras, através da 
implementação de medidas de con-
sumo sustentável. 

Como se pode ler no site VisitE-
vora, há muitos motivos para eleger 
este destino, nesta altura "O turis-
mo em Évora e no Alentejo tem vin-
do a crescer, mas esta região está 
longe de ter multidões e representa 
uma oportunidade magnífica para 
viajar devagar, fazendo amigos en-
tre os simpáticos alentejanos. Visi-
tar as paisagens. Comer, beber e res-
pirar o ar tranquilo do Alentejo". Á 
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MERCADO DE TRABALHO 

Desemprego no 
Algarve dispara 
O desemprego na região do 
Algarve aumentou mais de 200% 
no passado mês de maio para 
quase 28 mil desempregados, 
atingindo sobretudo o setor da 
hotelaria e turismo local, que 
desespera pela chegada de turis-
tas para atenuar o "golpe" de 
quase três meses de prejuízos 
provocados pela pandemia. 
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DANEELA SOARES FERREIRA 
danielalerreira@ionline.pt  

A pandemia de covid-19 trouxe 
alguns problemas para o turis-
mo no Algarve e, com isso, sur-
giram também problemas no 
emprego: o início da pandemia 
coincidiu com as contratações 
para a época turística, o que fez 
com que milhares de pessoas 
não fossem contratadas e outras 
tivessem sido dispensadas. 

A título de exemplo, o Tivoli 
Hotels & Resorts teria, num 
verão normal, cerca de mil pes-
soas a trabalhar nas suas seis 
unidades, às quais se juntavam 
os contratados ao dia, à hora ou 
à semana. Este ano, o número  

foi reduzido para metade. Os 
números foram divulgados à 
Lusa por Jorge Beldade, dire-
tor-geral das operações do gru-
po. "Nós, em março, quando foi 
o início desta pandemia, está-
vamos em fase de início de con-
tratação para a época de cerca 
de 350 pessoas. Acabámos por 
contratar só 89 e, obviamente, 
todas as outras deixaram de ser 
contratadas. A seguir, os hotéis 
fecharam e passámos todas as 
pessoas para layoff', disse o res-
ponsável à Lusa. 

Também Elidérico Viegas, pre-
sidente da Associação de Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA), diz à Lusa 
que "o efeito nas receitas das  

empresas e o impacto no empre-
go é indiscutível e será uma rea-
lidade incontornável". E por isso 
estima que os valores se "agra-
vem novamente" a partir de 
setembro. 

É que, segundo dados do Ins-
tituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), em maio de 
2020, o Algarve foi a região que 
registou o maior aumento de 
desempregados inscritos no 
país, com um crescimento de 
202,4% face ao mesmo mês do 
ano passado. 

VERÃO DE INCERTEZAS Apesar 
da pandemia, as expetativas para 
este verão até eram positivas, 
como chegou a dizer Elidérico 

DIANA'ITNOC.0 

Viegas ao i, tudo porque o Algar-
ve é o destino de excelência dos 
portugueses para julho e agos-
to. A incerteza, dizia o respon-
sável, dizia respeito aos turistas 
internacionais, nomeadamente 
o mercado britânico. "As aten-
ções ainda estão viradas para o 
final do mês, para se saber se 
estes turistas vão ter de ficar de 
quarentena e para que países 
podem deslocar-se", disse ao i. 
O responsável lembrou ainda 
que continuam a existir restri-
ções no espaço aéreo. "No mer-
cado estrangeiro vai haver mui-
tos condicionalismos, nomea-
damente nos nossos principais 
mercados, que são o Reino Uni-
do e a Alemanha, e, por isso, 
acredito que a procura será qua-
se residual. Vamos depender 
sobretudo do mercado interno". 

Contudo, o facto de o Reino 
Unido ter excluído Portugal dos 
corredores aéreos vai fazer o 
caso mudar de figura e, se havia 
dúvidas em relação ao merca-
do britânico, estas já foram des-
feitas. "O Algarve ficou pratica-
mente fora da pandemia e é pre-
judicado pela situação que se 
vive em Lisboa", disse Elidérico 
Viegas ao SOL. O responsável 
admite mesmo que "o impacto 
é enorme, tanto nas empresas 
hoteleiras e turísticas como na 
economia da região e do país". 

Espaços de hotelana e restauração contrataram menos pessoas este verão 

Turismo. Quebras fazem 
desemprego crescer 
mais de 200% no Algarve 

Pandemia veio reduzir o emprego no Algarve que, apesar 
da crise, até tinha boas expetativas para este verão. Valores 
podem agravar-se em setembro. 
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Algarve lança vídeo promocional 
para chamar turistas portugueses 

rtnasmo A Região de Turismo do Algarve lançou um ví-
deo promocional para chamar os portugueses para aque-
la zona do país, depois de o Reíno Unido ter excluído 
Portugal do corredor aéreo que isenta os cidadãos de qua-
rentena no regresso de viagens. "O Algarve fica-te bem" 
é o mote para a campanha que pode ser vista no site ofi-
cial da Região de Turismo do Algarve (www.visitalgar-
ve.pt) ou através das páginas "Visit Algarve" no Face-
book e Instagram. "Foi uma pausa, um intervalo nas 
nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica 
bem este Algarve", descreve o vídeo. sy. 
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Radu e Pascale Carven deixaram a Suíça sem data para regressar 

Turistas voltam a fazer 
parte da rotina do Porto 
Estrangeiros na cidade após reabertura das fronteiras. Portugal 
visto como um destino "seguro" e há quem queira ficar meses por cá 

.7 

•;: 

or; 

Susanne Ziomek, médica anestesista alemã de 35 anos, aproveitou a tarde de sol para molhar os pés 

o 

o 
n 

o 
5 

Adriana Castro 
adriana.castroOjn.pt 

VIAGENS  Radu Carven e a sua mu-
lher, Pascale Carven, estavam 
"num dos primeiros cinco carros" 
que atravessaram a fronteira en-
tre Portugal e Espanha no passado 
dia 1. 0 casal deixou a Suíça há cer-
ca de um mês e conduziu até Va-
lência, Espanha. De lá, seguiu para 
Salamanca, onde se manteve até 
conseguir, finalmente, chegar ao 
Porto, um destino que considera 
"seguro". 

A retoma do turismo na cidade 
era, ontem, já bem visível. Foi 
também o primeiro dia de férias 
para muitos estrangeiros. 

Susanne Ziomek mantinha os 
pés no rio Douro para suportar as 
temperaturas altas que se faziam 
sentir. A alemã e médica aneste-
sista de 35 anos diz "não ter 
medo" de estar em Portugal, até 
porque o Governo alemão não im-
põe quarentena obrigatória a 
quem visite o país. 

"Agendei muitas férias, que fo-
ram canceladas por causa da covid-
-19. Nunca estive cá, por isso deci-
di vir", conta a turista, que chegou 
anteontem à cidade, de avião. 

PAÍS OLHADO COMO "EXEMPLO" 
Para o colombiano Gostavo Trujil-
lo, Portugal "nunca deixou de ser 
um exemplo" no que toca à respos-
ta à pandemia. O turista, que traba-

  

lha na Embaixada da Colômbia em 
Madrid, esclarece o que o motivou 
a tirar férias: "Temos de aprender a 
conviver com o vírus. Quer queira-
mos quer não, temos de continuar". 

A viagem de Gostavo com a es-
posa e os dois filhos, de quatro e 11 
anos, começou há cerca de uma se-
mana. Até agora, as cidades portu-
guesas que a família já visitou "su-
peraram as expectativas". 

Mas Radu Carven, de 72 anos, 
médico já reformado, deixa um 
alerta: "A pandemia vai piorar em 
todo o mundo". O suíço justifica-
-se: "0 problema são os jovens. 
Gostam de sair e ir para discotecas, 
de se juntar e conviver em grupo. 
E não têm medo. A característica 
deles é a rebeldia". 

Ainda assim, o casal não tem 
data para regressar a casa. "Pode-
mos ficar meses", sorriem. • 

a. 

Gostavo Trujillo 
Colombiano 

"Quando a pandemia 
começou, Portugal 
foi o exemplo. E para 
mim nunca deixou de o 
ser. Era um dos 
primeiros países que 
eu queria conhecer" 
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IMOBILIÁRIO 

Israelitas investem 47 
milhões no Bonfim do Porto 

I1R 

16` 4 

9. 

.?„ 

Na Avenida Camilo, em frente à Secundária Alexandre Herculano, deverá nascer um hotel de cinco estrelas. 

O grupo Fortera, juntamente 
com os tambéM israelitas Issta 
Lines e Fattal, comprou os terre-
nos em agosto e pretende arran-
car com a construção de dois em-
preendimentos ainda este ano, 
num investimento orçado em 47 
milhões de euros. 

Na cidade Invicta, com arran-
que de obra previsto ainda para 
este ano, nuns terrenos situados 
na zona do Bonfim, "adquiridoá 
em agosto de 2019", a Fortera vai 
construir tun hotel e um comple-
xo residencial, num investimen-
to agregado de47 milhões de eu-
ros, revelou ao Negócios o CEO  

da empresa, Elad Dror. 
Na Avenida Camilo, cm fren-

te à Escola SecundáriaAlexandre 
Herculano, deverá nascer um ho-
tel de cinco estrelas, com 258 quar-
tos e aproximadamente 16.500 
metros quadrados, num investi-
mento orçado em 27 milhões de 
euros. No mesmo quarteirão, mas 
com frente para a Rua do Bonfim, 
a Fortera pretende investir 20 mi-
lhões de euros na construção de 
um empreendimento residencial 
"com cerca de 200 apartamentos". 

Para estes dois investimen-
tos, a Fortera conta com dois par-
ceiros igualmente israelitas, com  

cada um a deter um terço do ca-
pital da sociedade promotora - os 
grupos Issta Lines e Fattal, que 
são a maior agência de viagens e 
o maior grupo hoteleiro de Israel, 
respetivamente. "Começaremos 
as obras de ambos os projetos até 
ao final deste ano, para terminar 
no verão de 2023", garantiu Elad 
Dror. 

A Fortera, de capitais israeli-
tas, tem no "pipeline" um investi-
mento global superior a 200 mi-
lhões de euros no Porto e em Gaia, 
na construção deempreendimen-
tos hoteleiros e residenciais. ■ 

RUI NEVES 
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CHAVES 
`1••., ^•••,• • • - 

TURISTAS ESPANHÓIS DE REGRESSO 
No primeiro fim de semana após a reabertura das 
fronteiras, no dia 1, turistas de vários pontos do 
Norte de Espanha deslocaram-se a Chaves, para 
desfrutar do sol, bem como da gastronomia local. 
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Aveiro tem, desde a semana 
passada, 20 estações de 
higienização, destinadas aos 
moradores e aos turistas que 
visitem o concelho. Turismo 
está a recuperar aos poucos 

o 

tl 
ea 

G ; 

Dispositivos de higienização estão espalhados pelo centro da cidade e pelas freguesias urbanas mais próximas 

Desinfetar as mãos durante 
passeios pela cidade da ria 

Salomé Filipe 
urbano@jn.pt 

PREVENÇÃO Já é possível a 
quem visitar o concelho de 
Aveiro, ou morar lá, desinfetar 
as mãos, gratuitamente, en-
quanto passeia pelas ruas. A 
Cãmara colocou, na semana 
passada, duas dezenas de esta-
ções públicas de desinfeção das 
mãos, que podem ser utilizadas 
por qualquer pessoa. Trata-se 
de uma medida de combate à 
pandemia de covid-19 e uma 
forma, ao mesmo tempo, de 
aumentar a segurança dos 
transeuntes, numa altura em 
que o turismo, na cidade, já co-
meça a recuperar, aos poucos. 
"Quisemos dar aos aveiren-

ses e a quem nos visita um ins-
trumento que aumente a sua 
segurança, no que respeita à 
proteção individual, relativa-
mente à covid-19. São estações  

completamente democráticas, 
que podem, e devem, ser utili-
zadas por todos", explica ao IN 
Urbano Ribau Esteves, presi-
dente da Autarquia, que alugou 
os equipamentos pelo período 
de seis meses. 

MOLICEIROS JÁ NAVEGAM 

No centro da cidade, são 15 as 
estações disponíveis, em locais 
de muita procura, como a Praça 
do Mercado Manuel Firmino, o 
Cais dos Botirões, a Praça Melo 
Freitas, a Praça do Peixe, a Ave-
nida Dr. Lourenço Peixinho e a 
estação da CP, entre outros. É 
por esses locais que os turistas, 

mil euros foi o investi-
mento camarário feito 
para o aluguer das estações 
de desinfeção de mãos, 
por um período 
de seis meses.  

desde o final de maio, já reco-
meçaram a passar. "Temos in-
dicadores objetivos do cresci-
mento do consumo e do turis-
mo. A lógica que tentamos 
transmitir, este ano, é para que 
sejamos turistas na nossa pró-
pria terra", sublinha o autarca. 
Prova que o turismo interno 
está a crescer é o facto, por 
exemplo, de os moliceiros já es-
tarem a navegar na ria e de os 
museus da cidade registarem 
um elevado número de entra-
das. 

BRASILEIROS EM MAIORIA 

"O Museu de Santa Joana, que 
reabriu a 18 de maio, teve 1500 
visitantes nesse mês , 600 dos 
quais de nacionalidade brasilei-
ra. E de onde vêm tantos brasi-
leiros? Precisamente de Portu-
gal, porque são pessoas que cá 
vivem", contou Ribau Esteves. 

Também quem for para fora 
do centro da cidade (freguesia 
da Glória e Vera Cruz) pode en-
contrar estações de desinfeção 
das mãos. Há cinco espalhadas 
por outras freguesias urbanas: 
Esgueira (Rua José Luciano de 
Castro e Rua do Cruzeiro), Ara-
das (Rua de Ovar), São Jacinto 
(Avenida Marginal) e Cacia 
(Avenida Fernando Augusto de 
Oliveira).• 
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Sociedade Civil /  S. 1 da Madeira 
Querem apanhar fruta das árvores 
para doar a famílias carenciadas P. 5 

Via Rápida /  Aveiro Instalados 20 
pontos de desinfeção das mãos P 4 

Holofote / 
Noa 
Cantora de 
ja 7Z  elogia 
crescimento 
que trouxe 
mais qualidade 
de vida a Gaia 
P. 11 
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Centro Urbano /  Veneza Gôndolas 
voltam a dar cor aos canais 8-9 

s.; e.ag 

Hélder Vibres 
e Inês Petiz, 
do Synergy, 

no Porto 

L
R

 M
A

C
H

A
D

C
 

G
LO

B
A

L IM
A

G
E

N
S 

woBpy 
IS A MiSSUSt 

Of YOUt 
elA &INATO 

1 

5 JULHO 2020 
Suplemento integrante do Jornal de Notbias. 
Não pode ser vendido separadamente. 

D/2.. 

Coworking em 
alta nas cidades 

no pós-pandemia 

Com regras apertadas de segurança, após três meses de 
encerramento forçado, espaços de trabalho partilhados 

recuperam terreno e em localidades do interior 
perfilam-se como arma contra o isolamento P. 8-7 
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A absurdez

S
e ralhar for uma arte, Augusto 

Santos Silva é um artista. Tive a 

sorte de ouvi-lo na Radio 4 da 

BBC a ralhar com os ingleses por 

ter deixado Portugal fora da lista 

dos países visitáveis. 

A diplomacia consiste em 

ameaçar e aliciar ao mesmo 

tempo e Santos Silva foi 

eloquente, evocando num 

mesmo sopro a velha aliança e o novo 

absurdo, a amizade e a saúde, o chá e a brasa 

da sardinha de cada um. 

O jornalista inglês quis voltar a terra, 

perguntando se a ausência de ingleses ia ter 

repercussões no turismo. Santos Silva, com 

dose igual de lata e de persuasão, respondeu 

que não, não tinha nada a ver com o turismo. 

Santos Silva é um bom protector da 

dignidade portuguesa mas aqui entre nós, 

que ninguém nos ouve, se é absurdo que os 

ingleses tenham muito mais covid-19 do que 

nós e não possam visitar Portugal, não será 

mais absurdo ainda que o nosso Ministro dos 

Negócios Estrangeiros proteste que um país 

com muito mais covid-19 do que nós não 

possa visitar Portugal à vontade? 

Isto tem sempre a ver com a decisão de 

Groucho Marx no sentido de jamais ser 

membro de um clube que o aceite como 

membro. 

Nós queremos sempre entrar onde não 

podemos e, por conseguinte, temos um 

desejo louco de dar as boas-vindas a quem 

esteja impedido de nos visitar. 

É tanta a confusão que nos esquecemos 

do princípio básico, tão fácil de perceber e 

tão simples de pôr em prática: não 

queremos que entre cá quem nos infecte 

nem queremos ir a países onde possamos 

car infectados porque depois voltamos 

infectados a Portugal para infectar quem cá 

estiver.

Miguel Esteves Cardoso
Ainda ontem
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Visto como seguro, 
os viajantes 
portugueses 
comportam-se no 
Alentejo como se a 
pandemia nunca 
tivesse existido, 
sem cuidados

No Terreiro dos Valentes, local de 

grande circulação de pessoas no 

centro da cidade de Beja, há um 

pequeno número de lugares de esta-

cionamento que está sempre preen-

chido. Mesmo assim, José Cardoso 

Belchior lá encontrou um mas o car-

ro que o acompanhava teve de ir 

procurar mais além. Da viatura saí-

ram mais quatro pessoas com von-

movimento do sol ao longo do dia 

para aproveitar a sombra que os 

toldos proporcionam. 

Quase ninguém usa máscara e 

como o gel desinfectante se encontra 

dentro do estabelecimento, o PÚBLI-

CO não descortinou, enquanto este-

ve no local, uma única iniciativa para 

proteger as mãos. Só alguns dos que 

procuravam uma mesa no interior 

do estabelecimento esfregavam as 

mãos com o líquido protector. 

“O nosso trabalho está transfor-

mado num ramo de actividade mui-

Pandemia
Carlos Dias

Escapará a saúde do Alentejo à 
incúria dos turistas portugueses?

reduzido número de pessoas com o 

vírus”, justi ca-se, enquanto chega-

vam os seus pais e uma irmã. Oito 

pessoas há volta de duas mesas. 

Nenhuma delas desinfectou as mãos 

no gel que o estabelecimento colo-

cava à sua disposição. 

A pouco mais de uma centena de 

metros, localiza-se o histórico café 

Luís da Rocha, que o país conhece 

e a classe política frequenta em 

períodos de campanha eleitoral. A 

esplanada está “atulhada” de gente 

e as mesas cirandam em função do 

tade de “comer e beber qualquer 

coisa”. Num ápice juntaram duas 

mesas na esplanada para carem 

debaixo de um toldo e assim fugir 

ao calor “do puro” que é a marca do 

território alentejano do interior. 

Máscaras ninguém usava. A esposa 

de Belchior mostrou a que trazia 

dentro da mala. Vinham de Almada, 

para gozar uma semana de férias no 

Algarve (Carvoeiro). “Ninguém está 

doente”, garante o marido, despreo-

cupado com as consequências: “O 

Alentejo tem poucos mortos e um 
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MIGUEL MANSO

O facto de o Alentejo ter sido 
relativamente poupado até 
agora faz com que comecem a 
haver descuidos

Os funcionários do Luís da Rocha, 

assim que as mesas e cadeiras cam 

vagas, voltam a colocá-las distantes 

umas das outras como manda a lei 

mas em pouco tempo já está tudo 

fora do lugar. “É só mais um boca-

dinho por causa da sombra” é a jus-

ti cação recorrente. 

As pessoas chegam, por vezes em 

grupo, “sabe-se lá de onde e em que 

condições de saúde”. “Mas a neces-

sidade que temos de trabalhar é 

superior ao medo e ao risco de con-

trairmos o vírus”, confessa Leandro 

Figueira, explicando o que os impe-

le a correr riscos: “Estamos a pouco 

mais de 60%” na realização de recei-

tas. O futuro permanece uma incóg-

nita: “Não sei o que nos vai aconte-

cer”, acentua o gerente do Luís da 

Rocha, descrevendo pormenores  

de um negócio que diz estar “muito 

em baixo” e que os obriga a correr 

riscos. 

A displicência e até a falta de civis-

mo das pessoas que chegam à cidade 

tornou-se frequente em vários esta-

belecimentos de restauração de Beja. 

“Adoptámos algumas medidas para 

além das que nos são aconselhadas 

pela Direcção-Geral da Saúde mas 

são sistematicamente desrespeita-

das”, queixa-se outro empresário. 

Na observação que faz das pes-

soas que frequentam o seu estabe-

lecimento, conclui que mais de 

metade vêm de fora. “Até co arre-

piado quando penso nas conse-

quências de atender pessoas que 

não se cuidam”, admite. 

500 pessoas por dia 
Até na cidade de Moura, onde já foram 

debelados vários focos da covid-19, 

que afectaram sobretudo as comuni-

dades ciganas residentes neste conce-

lho que faz fronteira com território 

espanhol, se observa a inusitada pre-

sença de gente vinda do exterior. 

No período que juntou vários feria-

dos entre 10 a 14 de Junho, “só no 

posto de turismo de Moura, entra-

ram, em média, 500 pessoas por 

dia” disse ao PÚBLICO, Álvaro Aze-

do, presidente da Câmara de Moura. 

Não foi possível contabilizar o núme-

ro de pessoas que nesse m-de-se-

mana prolongado passaram ou visi-

taram a cidade de Moura e não pas-

saram pelo posto de turismo. “Por 

vezes constatamos que a generalida-

de das pessoas acredita que tiveram 

uma espécie de sonho que foi ultra-

passado e comportam-se como se 

Por um lado, 
queremos que as 
pessoas venham 
até nós mas, por 
outro, pensamos 
que um certo 
descontrolo possa 
arrastar consigo 
focos da pandemia 
António Leandro Figueira 
Café Luís da Rocha

concelhios e de outras organizações 

que se reúnem com carácter perió-

dico para acompanhar as situações 

relacionadas com a pandemia estão 

a constatar: “No geral, sejam as pes-

soas que vêm de fora ou a população 

residente, estão a baixar a guarda e 

a descurar a sua segurança.” 

O facto de Serpa ter sofrido os 

transtornos de um foco da covid-19 

que já foi ultrapassado, não tem sido 

impeditivo de uma maior frequên-

cia de pessoas nas unidades de alo-

jamento existentes no concelho, 

que “têm taxas de ocupação muito 

razoáveis e nalguns casos até eleva-

das”. Escolheram o interior alente-

jano para passar férias julgando-se 

mais a salvo. E os alentejanos, con-

tinuarão no seu sossego sanitário?

não houvesse amanhã”, analisa com 

sentido crítico o autarca. 

Com o desassossego provocado 

pelos vários surtos pandémicos com 

a covid-19, ocorridos em Abril e 

Maio, “interiorizámos a ideia de que 

tínhamos um grave problema em 

mãos que não admitia facilidades”, 

observa Álvaro Azedo, disposto a 

evitar “a todo o custo” comporta-

mentos permissivos que possam 

voltar a colocar em causa a seguran-

ça da sua comunidade. 

O autarca mantém reuniões sema-

nais e um briefing diário com as ins-

tituições do concelho, para manter 

sob controlo as medidas de preven-

ção e as orientações da Direcção-

Geral da Saúde (DGS). 

O município suspendeu as festivi-

dades próprias da época, vai adian-

do a abertura da piscina municipal 

e a realização do mercado munici-

pal. “Mantemo-nos atentos para 

travar mais focos infecciosos”, assi-

nala o autarca, sublinhando que não 

é propósito da Câmara de Moura 

“estrangular a actividade económi-

ca do concelho”, mas “por vezes, 

são necessárias decisões muito 

duras” para acautelar os interesses 

da comunidade e “acima de tudo, o 

interesse maior, a saúde pública.”  

O autarca retira uma conclusão do 

fenómeno que está a fazer chegar ao 

Alentejo um número crescente de 

pessoas. “Se não formos cooperan-

tes e competentes podemos ter pro-

blemas com quem nos chega do 

exterior e que por vezes não cumpre 

as regras” da Direcção-Geral da Saú-

de. E as férias estão à porta. Com o 

início do mês de Julho, é expectável 

o aumento do movimento para os 

locais que conseguiram escapar rela-

tivamente incólumes, face a outras 

zonas do país, à pandemia. 

No concelho vizinho de Serpa 

também se nota “a chegada de mais 

gente que o habitual”, é a percepção 

de Tomé Pires, presidente da câma-

ra local (CDU). O autarca refere que 

os visitantes são, na sua maioria, 

naturais ou tem familiares no con-

celho. “Em vez de irem passar férias 

a outro lado, vêm até Serpa, pensan-

do que correm menos riscos e se 

sentem mais seguros.” 

A chegada de outras pessoas que 

não tenham qualquer ligação ao con-

celho “não são muitas” mas ainda 

não é possível ter uma visão precisa 

sobre o que se está a passar. Contudo 

há um dado que os responsáveis 

to perigoso”, refere ao PÚBLICO 

António Leandro Figueira, presiden-

te do conselho de administração da 

cooperativa que gere o Luís da Rocha 

desde 1974. “Por um lado, queremos 

que as pessoas venham até nós mas, 

por outro, pensamos que um certo 

descontrolo possa arrastar consigo 

focos da pandemia” acentua. 
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Especialistas estimam que o 
país já tem pelo menos oito 
milhões de infectados pelo 
coronavírus p21

Plano nacional sofreu com a 
pandemia mas mantém 
objectivos de educar e 
desmisti car o suicídio p12/13

Dos bons resultados do PS, à 
recuperação do PSD ou à 
crise do CDS, o PÚBLICO fez 
a ronda pelos partidos p10

Brasil pode 
chegar aos   
110 mil mortos  
até Agosto

Suicídio não é 
romântico nem 
inevitável. É 
preciso prevenir

Contas dos 
partidos  
entre o lucro  
e a contenção
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Europa premeia poluidores  
com 137 mil milhões em isenções 
Este é o valor anual de isenções scais ao petróleo, gás e carvão ou de licenças gratuitas de emissões de CO2 
atribuídos por países europeus, comprometendo as metas ambientais. Em Portugal serão 867,5 milhões P2

Municípios sem covid-19  
A cerca invisível que  
não deixou o vírus entrar 
em Mondim de Basto  
Destaque, 2 a 4 

 

Alentejo quase incólume 
receia turismo nacional 
Local, 16/17

ISNN-0872-1548

Crise no Douro  
Falta de turistas  
agrava quebra  
nas vendas  
de vinho  
Economia, 18/19
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CORONAVÍRUS

A cerca invisível 
que não deixou  
o vírus entrar
Rodeada de coronavírus por todos os lados, Mondim de Basto 
continua sem casos. Antes do estado de emergência, aqui já 
havia teletrabalho, máscaras e medicamentos porta a porta

Natália Faria (texto)  
e Nelson Garrido (fotografia)

M
áscara momentaneamen-

te metida no bolso da 

camisa, juntamente com 

a lapiseira, Alfredo Henri-

ques não hesita quando o 

PÚBLICO lhe pergunta 

como se manteve, ele e os restantes 

6946 habitantes de Mondim de Bas-

to, a salvo do coronavírus. “Protege-

mo-nos com as leis que nos foram 

dirigidas. Muitos não o zeram.” E, 

depois de uns segundos, admite que 

“o ar puro e os comeres naturais”, 

também terão ajudado. Pode ser que 

sim. Mas o facto é que, antes mesmo 

de decretado o estado de emergên-

cia, a autarquia ajudou a confeccio-

nar e a distribuir máscaras, pôs quem 

podia em teletrabalho, distribuiu 

medicamentos porta a porta e cha-

mou uma unidade laboratorial móvel 

capaz de assegurar a realização dos 

testes dentro das fronteiras conce-

lhias. No fundo, criou uma espécie 

de cerca sanitária invisível que tor-

nou supér uas quase todas as deslo-

cações para fora de casa e mesmo do 

concelho. 

Se hoje apanhamos Alfredo Hen-

riques no centro da vila é porque é 

dia de feira e precisou de “pôr os 

pagamentos em dia”. “Até há pouco 

tempo, só saía para ir botar o gado 

aos lameiros e à noite outra vez na 

corte. Deixei de conviver com os ami-

gos, que bem me custou, mas na 

altura tínhamos de nos proteger, não 

é?” Olhando em volta, por entre as 

petúnias que enfeitam o largo central 

da vila (uma velha cabina telefónica 

ainda a funcionar de um lado, monu-

mento aos soldados mortos noutras 

guerras, do outro), conclui-se que 

nem as ruas são estreitas nem o 

movimento é tanto que ameace o 

distanciamento. De resto, o vírus não 

chegou a instalar-se, se descontar-

mos um caso inicial que não gerou 

novas infecções. Ainda assim, é raro 

o transeunte sem máscara. 

A esta disciplina que se vê não será 

alheio o facto de, como explica a pre-

sidente da câmara, Teresa de Jesus 

Costa, ainda a Direcção-Geral da Saú-

de (DGS) negava a pés juntos a e cá-

cia das máscaras na prevenção dos 

contágios, já um grupo de voluntá-

rios se tinha mobilizado para confec-

cionar centenas de máscaras em 

tecido que foram distribuídas gratui-

tamente pela população. “Tínhamos 

médicos aqui a aconselhar nesse sen-

tido, porque sabiam que o vírus se 

transmitia pelas gotículas, e com-

preendia que a DGS não as conside-

rasse obrigatórias, até porque não as 

havia no mercado, mas esse grupo, 

que incluía médicos e enfermeiros, 

pediram tecido, juntaram algumas 

costureiras num atelier, e zeram as 

máscaras que depois foram distribuí-

das porta a porta por todo o conce-

lho”, recorda a autarca. 

Claro que as máscaras estão longe 

de ser a única explicação para o fac-

to de Mondim de Basto ter até agora 

escapado incólume ao avanço galo-

pante do coronavírus. Apesar de 

estar rodeado de concelhos, como 

Vila Real, Amarante, Celorico e Cabe-

ceiras de Basto, que somam dezenas 

ou centenas de casos de infecção, e 

de car a apenas meia hora de Fel-

gueiras, onde foi registado o primei-

ro surto, Mondim não tem indústria 

que se veja. Logo, dispensa o entra-

e-sai constante de pessoas. Se des-

contarmos as cerca de 800 crianças 

e jovens que frequentam a escola, do 

pré-escolar ao 12.º ano, e os idosos 

que se tiverem de trabalhar é no cam-

po, os activos trabalham maioritaria-

mente para três grandes empregado-

res: “Além da câmara, a Santa Casa 

da Misericórdia e a escola. Os restan-

tes, ou trabalham nos serviços liga-

dos ao turismo ou vivem do vinho e 

da extracção do granito”, explica a 

autarca. 

Com estas características, e por-

que estamos num concelho que 

Pediram tecido, 
juntaram algumas 
costureiras, e 
fizeram as máscaras 
que depois foram 
distribuídas porta a 
porta por todo o 
concelho 
Teresa de Jesus Costa 
Presidente da Câmara Municipal

soma 218,9 idosos por cada 100 

jovens com menos de 15 anos (no 

país esse índice é de 159,4), a presi-

dente da câmara conseguiu com 

relativa facilidade, e antes mesmo de 

o primeiro-ministro, António Costa, 

decretar o estado de emergência, a 

18 de Março, fechar quase tudo. 

“Ouvi as primeiras notícias sobre um 

surto num lar de Vila Real e deitei as 

mãos à cabeça, porque como é que, 

num concelho com 70% da popula-

ção envelhecida, eu ia conseguir 

proteger as pessoas? No dia 11 ou 12, 

já não sei precisar, cheguei cá e disse: 

‘Depois do almoço, vai tudo para 

casa trabalhar. Só cam os políticos 

e os chefes de gabinete’.” 

Medicamentos em casa 
Quem tivesse mesmo de se deslocar 

à câmara, tinha de tocar a campai-

nha. O lar de idosos proibiu as visitas. 

“São 120 idosos e cerca de 100 fun-

cionários a entrar todos os dias. Se 

tivéssemos o azar de ter um caso no 

lar, já viu quantas famílias iam ser 

afectadas? Não podíamos arriscar”, 

justi ca-se. Mais difícil foi sensibilizar 

toda a comunidade que não podia 

sair sem usar máscara. “As pessoas 

não compreendiam e perguntavam: 

‘Mas porquê a máscara? O bicho 

anda no ar?’.” Ao mesmo tempo, um 

jipe da Protecção Civil com altifalan-
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outras feiras de outros concelhos, 

aqui os cuidados são maiores. “Ainda 

ontem [quarta-feira], em Resende, 

uma senhora recusou-se a pôr a más-

cara. ‘Se tiver de morrer, morro na 

mesma’, dizia ela.” 

Tivesse isto acontecido com Maria 

da Graça, em cuja tenda se vende pre-

suntos, enchidos e azeite, e o negócio 

não se teria feito. “Se os clientes me 

aparecem à frente sem máscara, nem 

os deixo aproximar-se. Digo-lhes ‘Se 

querem ver e comprar têm de pôr 

máscara’. Ando com uma embalagem 

delas na carrinha e ofereço-a. Alguns 

agradecem e até me dão um eurito, 

outros nem isso”, garante. Noutra 

tenda mais à frente, passando a zona 

de linhos e atoalhados, há máscaras à 

venda. Custam três euros mas vêm 

com emblemas de clubes de futebol, 

logótipos de marcas conhecidas, gu-

ras de desenhos animados e até lan-

tejoulas. “São certi cadas”, garante a 

vendedora, parecendo, porém, não 

convencer ninguém. 

“Vão vir todos por aí acima” 
Deixando a feira para trás, sem gran-

de regateio nem clientes, já que, 

como retoma Débora Moreira, “as 

pessoas perderam dinheiro e ainda 

andam descon adas”, a proprietária 

de um dos restaurantes da zona, Jus-

tina Lemos, garante que há dias recu-

sou servir um turista português que 

insistia em entrar sem máscara. “A 

reacção dele foi ‘Não me diga que me 

vai fazer isso’. E o funcionário lá lhe 

respondeu que as leis não fomos nós 

que as zemos, limitámo-nos a cum-

pri-las”, relata, numa pausa entre 

mesas para servir bacalhau de cebo-

lada e carne maronesa. 

O episódio deixou-lhe um travo 

amargo na boca, sobretudo pelo que 

pode signi car quanto ao que há-de 

vir quando o país entrar de férias. 

“Aqui toda a gente tem um familiar 

em Lisboa. E, com o medo do que se 

está a passar, vão vir todos por aí aci-

ma, até porque aqui não têm que 

pagar casa. E isso preocupa-nos. Até 

agora conseguimos proteger os nos-

sos velhinhos mas, com os emigran-

tes e os turistas, como é que vai ser?”, 

preocupa-se. 

Precisamente por se saber num 

oásis sem covid que a chegada de 

turistas e emigrantes ameaça fazer 

desaparecer é que Domingos Manuel 

Filipe, sentado numa mesa de café, 

já olha descon ado para os intrusos. 

“Não tenho nada contras as pessoas 

que cá vêm, mas, se vir pessoas des-

conhecidas, desvio-me. Ainda 

ontem se falou que três pessoas que 

foram infectadas em Cabeceiras por 

causa de um lisboeta que lá esteve”, 

relata, para acrescentar que, quan-

do as temperaturas começarem a 

convidar turistas e emigrantes a um 

mergulho nas águas do Tâmega, 

voltará ao con namento. “As pes-

soas podem estar contaminadas até 

sem saber. E preocupam-me sobre-

tudo os espanhóis: eles gostam pou-

co de regras, é tudo para a frente e 

seja o que Deus quiser.” 

Num concelho que alia o Santuário 

da Senhora da Graça às Fisgas de 

Ermelo, que são uma das maiores 

quedas de água da Europa, já para 

não falar das várias praias uviais e 

aldeias de montanha que atraem 

todos os que vivem do “turismo ver-

de”, a autarca esforça-se por encon-

trar o equilíbrio certo entre a preser-

vação da saúde dos munícipes com a 

necessidade de sobrevivência econó-

mica. “Vai ser um problema para nós, 

mas como vivem os hotéis, os restau-

rantes, os cafés, as casas de turismo 

rural sem turistas? E os turistas este 

ano vão procurar sobretudo conce-

lhos sem coronavírus”, problematiza, 

consciente de que “havendo gente a 

entrar, o vírus vai entrar também”. 

“A vantagem será que não seremos 

surpreendidos nem os hospitais estão 

já tão sobrecarregados”, relativiza. E, 

apesar de ter cancelado as festas con-

celhias, sabe que o regresso dos emi-

grantes será outro factor de risco. 

A nal, não é expectável que, ao m 

de tantos meses a mastigar a saudade 

e a reprimir preocupações, se repri-

mam também os abraços. “Mas, e se 

for o último?”, questiona, como numa 

ladainha muitas vezes repetida. 

Do lado de fora do gabinete, no lar-

go em frente à câmara, Alfredo Hen-

riques não a pode ouvir. Tê-lo-á feito 

noutras ocasiões, como se pode 

depreender do que diz quando expli-

ca que, dos cinco lhos e 12 netos que 

tem a viver no Luxemburgo, nenhum 

pisará este ano solo português. “Mui-

ta pena têm eles e muita pena tenho 

eu”, declara, procurando disfarçar a 

mágoa. E depois conclui, já à laia de 

despedida porque o aguardam as ove-

lhas, os porcos, os coelhos e as gali-

nhas que foram a sua principal com-

panhia nestes meses: “Este vírus pode 

mais do que nós. Até ver.” 

nfaria@publico.pt

O lar de idosos 
proibiu as 
visitas e um 
jipe da 
Protecção 
Civil avisava 
as pessoas 
para não 
saírem de 
casa. Com 
zero casos, é 
raro ver uma 
pessoa na rua 
sem máscara

tes fazia raides por todos os lugarejos 

do concelho a pedir às pessoas que 

cassem em casa. “Até parecia uma 

campanha eleitoral”, ri-se agora 

Teresa de Jesus. 

Para que não faltasse a missa a nin-

guém que dela precisasse para escon-

jurar o medo da morte, o padre pas-

sou a celebrá-la com transmissão 

garantida no site que a referida bolsa 

de voluntários criou. Quem tivesse a 

sorte de morar perto da igreja, podia 

ouvi-la pelos altifalantes. Ao mesmo 

tempo, a câmara criou uma linha de 

apoio assegurada pelas três psicólo-

gas da autarquia, além de, em con-

junto com a GNR e com os serviços 

de apoio social, ter identi cado todos 

os que viviam isolados. “Telefoná-

mos a essa gente toda a perguntar do 

que é que precisavam. E precisavam 

de muita coisa: zemos distribuição 

gratuita dos medicamentos, sobre-

tudo para evitar que os doentes can-

cerosos tivessem de se deslocar aos 

hospitais, em Guimarães ou Vila 

Real, levámos comida a casa… Penso 

que isso ajudou os nossos idosos a 

sentirem-se menos sozinhos.” O pas-

so seguinte foi garantir que quem 

tivesse sintomas suspeitos não teria 

de sair do concelho para ser testado. 

Em colaboração com as autarquias 

vizinhas, foi possível acertar com um 

laboratório a deslocação de equipas 

móveis aos locais. 

No mercado municipal, entre cur-

getes, limões, ameixas e cebolinhas 

novas colhidas directamente do seu 

campo, Maria de Fátima nunca sen-

tiu nada que justi casse uma chama-

da para a linha SNS24 ou para o tele-

móvel da presidente. “A única coisa 

que me tirou o sono foi o medo de 

sair de casa”, recorda esta vendedo-

ra de 65 anos, cabelo curto com 

alguns os brancos, olhos muito 

azuis.“ Diziam que o que fazia com 

que o vírus se apegava à gente eram 

os ‘ajuntos’ e então não saía. Agora 

o perigo não será tanto, mas o medo 

ainda por cá anda”, despede-se, que 

o mercado está já a fechar. 

Ao lado, na feira ao ar livre que duas 

vezes por mês aglomera as pessoas 

das seis freguesias do concelho, não 

se entra sem máscara. “Aqui as pes-

soas desinfectam muito as mãos, 

usam máscaras, são muito cuidado-

sas”, garante a feirante Débora Morei-

ra. E, enquanto desinfecta ela própria 

as mãos depois de ter municiado uma 

cliente com um pijama de alcinhas, 

acrescenta que, por comparação com 
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CORONAVÍRUS

P
ortugal somava na última sex-

ta-feira 21 concelhos, dos 308 

em que se divide o país, sem 

qualquer caso registado de 

infecção pelo novo coronaví-

rus. Daqueles, 15 concelhos 

situam-se no Alentejo, dois no Centro 

(Mêda e Idanha-a-Nova), um no Norte 

(Boticas) e três no Algarve (Alcoutim, 

Aljezur e Vila do Bispo), segundo a 

informação recolhida pelo PÚBLICO 

numa ronda pelas cinco administra-

ções regionais de saúde. 

Se olharmos para o mapa epide-

miológico da Direcção-Geral da Saúde 

(DGS) que assinala a branco os conce-

lhos sem registo de casos de contágio 

podem parecer mais, mas isto decor-

re da “orientação para referenciar 

apenas os concelhos com mais de três 

casos, de forma a preservar o segredo 

estatístico”, conforme explicou fonte 

daquele organismo.  

Há denominadores comuns aos 21 

municípios: são todos concelhos do 

interior, isolados, com baixas densi-

dades e muitíssimo envelhecidos. E 

se, com a aproximação das férias, os 

emigrantes e os turistas começarem 

a invadir estas cidades e aldeias “covid 

free”, como se prevê, o coronavírus 

vai com eles e terá um impacto ten-

dencialmente mais letal. “Há aldeias 

que são como ‘lares a céu aberto’. Se 

entra alguém de fora que infecta, o 

Lisboa onde é difícil a identi cação 

dos contactos, nomeadamente nos 

bairros onde há muitos imigrantes de 

origem extra-europeia, muitos indo-

cumentados e até com nomes e mora-

das falsos, o que atrasa muito a inves-

tigação. Nos concelhos mais peque-

nos será mais fácil controlar as 

cadeias de transmissão”, con a. 

Daí que dotar estes municípios de 

“equipas de saúde pública pequenas, 

rápidas e capazes de, face ao surgi-

mento de um caso, mobilizar-se rapi-

damente para identi car e isolar o 

problema” seja “a única forma de 

precaver um aumento da letalidade 

nos idosos”, segundo o presidente da 

Associação Nacional dos Médicos de 

Saúde Pública, Ricardo Mexia. 

Mário Jorge Santos reforça a sua 

tese com o exemplo do Alentejo. “O 

concelho de Reguengos de Monsaraz 

tinha apenas três casos até ao surto 

que ocorreu num lar de idosos e que, 

por si só, constitui já quase metade 

dos casos no Alentejo. Mas um surto, 

embora possa ser dramático e catas-

tró co, é um fenómeno epidemioló-

gico localizado no espaço e no tempo: 

não tem disseminação comunitária. 

Se não se cumprirem regras de dis-

tanciamento e uso de máscaras, o que 

pode acontecer nas férias, “a tendên-

cia será para aumentar o número de 

mortes de idosos que, ao apanharem 

o coronavírus, descompensam doen-

ças que já tinham”. 

Num exercício a la minuta sobre 

estes impactos, João Ferrão distingue 

nuances nas fontes de disseminação 

do vírus consoante as regiões. “No 

Norte, o impacto dos emigrantes será 

mais elevado. E, como vêm de países 

europeus, a maior parte já passou 

pelo processo de aprendizagem em 

relação ao vírus e, portanto, já inte-

riorizou medidas como o distancia-

mento, as máscaras e a lavagem das 

mãos”, admite o geógrafo. Já no Sul, 

“o principal elemento de risco serão 

as pessoas, sobretudo da Grande Lis-

boa, que ‘vão à terra’ ou que, não 

indo, procurarão passar as férias em 

sítios tranquilos e isolados”. Quanto 

ao Algarve, a ameaça poderá ser 

externa: “Tudo depende do que vier 

a car de nido relativamente às fron-

teiras, mas atenção que, mesmo com 

restrições, em Lisboa já se voltou a 

ouvir o som das malas com rodinhas 

que tinha desaparecido desde mea-

dos de Março.”

Natália Faria

Fonte: DGS PÚBLICO
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A informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, 
não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade 
dos casos por concelho. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos 
de confidencialidade, os dados não são apresentados

“Há aldeias que 
são como ‘lares  
a céu aberto’”

Há 21 municípios que continuam sem 
casos, mas o vírus ameaça chegar nas 
férias, à boleia dos emigrantes e de quem 
vai “à terra”. Especialistas preocupados

impacto vai ser semelhante ao que se 

tem veri cado entre os idosos dos 

lares”, antevê o geógrafo João Ferrão, 

do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa.  

A tendência para a disseminação 

espacial do vírus surge já espelhada 

na leitura territorial do impacto 

demográ co da covid-19 que o Insti-

tuto Nacional de Estatística (INE) 

divulgou sexta-feira e onde se lê que 

os números relativos ao período entre 

25 de Março e 1 de Julho sugerem já 

“uma disseminação espacial”. Esta 

tendência vai registar-se pelo interior 

fora, com a agravante de estarmos 

perante regiões cujo envelhecimento 

traduz uma vulnerabilidade acrescida 

ao vírus. “São áreas muito susceptí-

veis mas que têm estado protegidas, 

porque o isolamento tem funcionado 

como factor de protecção, mas, com 

a inevitável exposição ao vírus que 

decorrerá da chegada de emigrantes 

e turistas, a probabilidade de haver 

muita gente infectada e de aumenta-

rem as mortes é elevada”, reforça 

João Ferrão. 

Menos preocupado, o médico espe-

cialista em saúde pública Mário Jorge 

Santos acredita que o cenário poderá 

não ser tão grave desde que “a saúde 

pública não se revele incapaz de con-

trolar as cadeias de transmissão, 

como aconteceu na região de Lisboa 

e Vale do Tejo”. “Nas grandes cidades 

há o problema de as pessoas não se 

conhecerem, como aconteceu em nfaria@publico.pt
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Especialistas estimam que o 
país já tem pelo menos oito 
milhões de infectados pelo 
coronavírus p21

Plano nacional sofreu com a 
pandemia mas mantém 
objectivos de educar e 
desmisti car o suicídio p12/13

Dos bons resultados do PS, à 
recuperação do PSD ou à 
crise do CDS, o PÚBLICO fez 
a ronda pelos partidos p10

Brasil pode 
chegar aos   
110 mil mortos  
até Agosto

Suicídio não é 
romântico nem 
inevitável. É 
preciso prevenir

Contas dos 
partidos  
entre o lucro  
e a contenção
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Europa premeia poluidores  
com 137 mil milhões em isenções 
Este é o valor anual de isenções scais ao petróleo, gás e carvão ou de licenças gratuitas de emissões de CO2 
atribuídos por países europeus, comprometendo as metas ambientais. Em Portugal serão 867,5 milhões P2

Municípios sem covid-19  
A cerca invisível que  
não deixou o vírus entrar 
em Mondim de Basto  
Destaque, 2 a 4 

 

Alentejo quase incólume 
receia turismo nacional 
Local, 16/17

ISNN-0872-1548

Crise no Douro  
Falta de turistas  
agrava quebra  
nas vendas  
de vinho  
Economia, 18/19
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Por 
JOSÉ MANUEL DELGADO

PORTUGAL

Ingleses dão cartão vermelho
Só Madeira e Açores ficaram isentos de quarentena no regresso dos 
veraneantes ao Reino Unido dBalde de água fria para o Algarve...

DESILUSÃO para os ope-
radores turísticos nacio-
nais, especialmente os 
algarvios: Portugal Con-
tinental ficou fora da do 

corredor aéreo que isenta os tu-
ristas britânicos de quarentena no 
regresso ao Reino Unido, o que si-
gnifica que, pelo menos nesta fase 
- e haverá uma revisão períódica 
- um importante fluxo de vera-
neantes será desviado para desti-
nos como a Espanha ou a Itália 
que, tendo sofrido muito mais que 
Portugal com a Covid-19, apre-

sentam agora indicadores de no-
vas infeções por milhão de habi-
tantes melhores do que as nacio-
nais. A boa notícia para Portugal é 
que os Açores e a Madeira não 

constam do semáforo vermelho 
estabelecido pelo governo de Bo-
ris Johnson, cujos critérios estão 
longe de convencer, numa decisão 
muito pressionada económica e 
politicamente e que vinha sendo 
adiada desde a última segunda-
-feira. Com os números de novas 
infeções do Reino Unido muito 
próximos dos portugueses, farão 
pouco sentido estas restrições, que 
tiveram o contraponto na Grécia, 
país de turismo, que apesar disso 
decidiu obrigar os britânicos a qua-
rentena para entrarem na pátria 
helénica. 

Além de Portugal, países como 
Estados Unidos, Brasil, China, Mé-
xico ou Suécia também ficaram na 
parte vermelha do semáforo do 
Governo britânico.

ARMANDO FRANÇA/AP

Algarve, para já, sem  turistas britânicos
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TURISMO DO PORTO E NORTE 

Debate instrutório do caso Eter 
está agendado para setembro 
13  O início do debate instrutório 
do processo Éter - no qual está 
cm causa a viciação de procedi-
mentos de contratação pública 
na Turismo cio Porto e Norte de 
Portugal (TPNP) - está agencia-
do para 1 de setembro. A dili-
gência decorrerá no Auditório 
Municipal de Vila Nova de Caia. 

Na base do processo está uma 
megaoper ação da RI, em 2018, 
que levou à prisão preventiva 
do então presidente da TPNP, 
Melchior Moreira - libertado a 6 
de maio por contratar amigos 
para aquela entidade sem cum-
prir normas legais e falseando 
resultados dos concursos. o M.J.B. Melchior Moreira esteve preso 
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DISCURSO DIRETO 

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos 
Hotéis do Algarve, sobre a quarentena inglesa 

"DECISÃO DO GOVERNO 
BRITÂNICO É INJUSTA" 
G CM- Como é que 
reage ao facto de 
Portugal ter sido 
excluído da lista 
de destinos de baixo 
risco do Reino 
Unido? 
Elidérico Viegas - Esta deci-
são do governo britânico é 
injusta e assente em critérios 
errados comparativamente a 
outros destinos considerados 
seguros, corno a Grécia, que 
não faz testes, e a Espanha, 
que não divulga dados esta-
tísticos. Além disso, o Algar - 
ve acaba também por ser pe-
nalizado pela situação que se 
está a verificar atualmente, 
sobretudo na zona de Lisboa. 
:(2.ualo impacto em termos 

económicos? 

- Terá um impacto 
negativo muito im-
portante para o Al-
garve e para a eco-
nomia nacional. 
O Reino Unido é 
o nosso maior for-

 

necedor de turistas. 
-No caso do Algarve, qual 
é o peso concreto deste 
mercado? 
- No Algarve cerca de 
um terço dos turistas que 
permanecem nos hotéis 
e nos empreendimentos 
turísticos classificados são 
britânicos. Estamos a falar 
de um mercado que é, por 
isso, fundamental para re - 
gião, representando 6,4 
milhões de dormidas por 
ano. • J.C.E. 
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CASOS MORTES 

 

CASOS 

 

EUA 2 876 718 131 963 PORTUGAL 43 156 1598 

Brasil 1 508 991 62 304 Guiné-Bissau 1765 25 

Rússia 667 883 9859 Cabo Verde 1382 15 

Índia 649 889 18 669 Moçambique 939 6 

Espanha 297 625 28 385 S. Tomé e Príncipe 717 13 

Peru 295 599 10 226 Angola 328 18 

Chile 288 089 6051 Macau 46 

 

Reino Unido 284 276 44 131 Timor Leste 24 

 

Itália 241184 34 833 

México 238 511 29 189 
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NO MUNDO UUVIU- IU   

nr. Írnmuc 
Medida vai fazer com que haja menos turistas britânicos a desembarcar nos aeroportos nacionais este verão 

             

MUNDO 

      

CORREDORES I EUA E BRASIL DE FORA 
e uécia, Brasil, EUA e China também fica-

 

ram de fora dos corredores aéreos que 
isentam os turistas britânicos de cumprir 
quarentena. No entanto, outros países forte-
mente atingidos pela pandemia, como Espa-
nha, Itália e França, fazem parte da lista de 
"países seguros' do governo britânico.   

COVID ABRE 
CRISE  

      

             

             

             

             

Êibrigação de quarentena 
britânica ameaça turismo 
EXCLUSÃO  O Portugal de fora dos corredores aéreos que isentam britânicos de cumprir quarentena no regresso ao seu país 
REVOLTA 0 Mercado inglês representa 3,3 mil milhões em receitas. Setor turístico está em estado de choque com a decisão 

JOSÉ CARLOS EUSÉBIO/ 
!DIANA SANTOS GOMEZ 

O
pior cenário acabou por 
se confirmar. Portugal 
ficou de fora dos corre-

dores aéreos que isentam os 
turistas britânicos de cumprir a 
quarentena de 14 dias quando 
regressarem ao seu país. A de-
cisão tomada ontem pelo go - 

.yerno inglês afeta duramente a 
economia nacional. Este é o 
principal mercado turístico, 

..tendo gerado cerca de 3,3 mil  

milhões de euros em receitas, 
em 2019. 

O Algarve é o destino escolhi-
do por mais de 60% dos turistas 
britânicos, pelo que será a re-
gião mais afetada. "É uma deci-
são que lamentamos e que não 
compreendemos", afirma ao 
CMJoão Fernandes, presidente 
da Região de Turismo do Algar-
ve (RT/\). Para este responsá 
vel, Portugal está a ser penali-
zado "por falar verdade" sobre 
os números da pandemia. 

Elidérico Viegas, presidente 
da Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA), aponta 
no mesmo sentido. T)iz qüe 

CRITÉRIOS SEGUIDOS 
PELOS INGLESES SÃO 
CONSIDERADOS INJUSTOS 
foram seguidos "critérios erra-
dos", dado que na lista de des-
tinos turísticos que, ao contrá-
rio de Portugal, não estão su-

  

jeitosa quarentena estão países. 
como "a Grécia, que não faz 
testes, e a Espanha, que não di-
vulga dados estatísticos" (mais 
informação na página 47) . 

Os autarcas algarvios tam-
bém não escondem a revolta 
perante a decisão. "Só se 
pode manifestar uma estra - 
nheza enorme porque é mais 
seguro viver no Algarve cio 
que no Reino Unido", refere 
ao CM António Pina, presi-
dente da Comunidade Inter-

  

municipal do Algarve. 
Quanto às consequências 

económicas, João Fernandes 
não tem dúvida de que esta 
medida "vai ter um impacto 
considerável", manifestando a 
sua esperança de que a decisão 
seja revista no curto prazo. Por 
seu turno, Elidérico Viegas 
lembra que os britânico re-
presentam "um terço dos hós 
pedes" dos hotéis e unidades 
de alojamento classificado cio 
Algarve. 
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REAÇÕES 

Marcelo e três situações 
Marcelo Rebelo de Sousa consi-
derou que há três situações a 
analisar: Portugal ter vários es-
tados de pandemia, as relações 
dos dois países e nunca termos 
imposto nenhuma quarentena. 

"Qual o lugar mais seguro" 
O primeiro-ministro apresentou 
ontem uma tabela que mostra o 
Reino Unido muito acima do Al-
garve em número de infetados e 
pergunta: "Qual é o lugar mais 
seguro para estar? ", escreveu, 
em inglês, no Twitter. 

Reviravolta inglesa 
"Em maio, Portugal foi aclamado 
no Reino Unido como exemplo 
na resposta à pandemia", lem-
bra João Fernandes, presidente 
do Turismo do Algarve. E acres-
centa que desde então "melho-
rámos os índices". 

Quarentena 
obrigatória nas ilhas 
da Madeira e Açores 
e Os turistas que viajem para 
as ilhas da Madeira e dos Aço-
res também terão de realizar 
quarentena obrigatória. O CM 
esclareceu esta informação, 
confirmada depois em comu-
nicado pela Embaixada britâ-
nica em Portugal. Inicialmen-
te os arquipélagos estariam 
excluídos do procedimento. O 
MNE, Augusto Santos Silva, 
diz que a confusão é "um ele-
mento adicional de absurdo 
introduzido pelas autoridades 
britânicas". D.S.G. 

s. 

Madeira e Açores não estão isentos 
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LUÍS PEDRO MARTINS IRRITADO 
O PRESIDENTE DO TURISMO DO 
PORTO E NORTE DE PORTUGAL 
MOSTROU-SE "IRRITADO" COM 
A EXCLUSÃO DE PORTUGAL 
QUE ESPERA QUE SEJA 
"RAPIDAMENTE RETIFICADA". 
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Ryanair 
contestará ajuda 
de Estado à TAP 

A Ryanair não vê com bons olhos 
a ajuda de Estado e, num comen-
tário ao DV, diz que a decisão de 
"apoiar a TAP com uma ajuda de 
Estado ilegal é má para a concor-
rência e consumidores, uma vez 
que a Ryanair e outras compa-
nhias essenciais para a conectivi-
dade aérea e o turismo em Portu-
gal vão ter de concorrer com as 
tarifas subsidiadas da TAP. E as 
reformas necessárias na transpor-
tadora vão ser adiadas". 
O Estado "decidiu novamente 
desperdiçar dinheiro dos contri-
buintes para que a TAP continue a 
viver acima das possibilidades", 
lamentam. A empresa irlandesa 
diz ainda que vai "contestar esta 
ajuda de Estado ilegal nos tribu-
nais europeus e continuar a lutar 
por condições equitativas para to-
das as companhias". 

Três dias 
para um 
acordo sob 
pressão e 
governo já 
admite que 
a TAP vai 
despedir 

"Nenhuma reestruturação se faz 
sem dor" foi o eufemismo repeti-
do pelos governantes nesta sema-
na, sempre que questionados so-
bre a inevitabilidade de o emprés-
timo de até 1,2 mil milhões de eu-
ros vir a obrigar a reduzir brutal-
mente os postos de trabalho na 
TAP. Ontem, pela primeira vez, 
António Costa assumiu que os des-
pedimentos vão acontecer: "Toda 
a gente sabe que o programa de 
reestruturação vai implicar segura-
mente uma diminuição do núme-
ro de rotas, uma diminuição do nú-
mero de aviões e necessariamente 
terá consequência sobre o empre-
go na TAP", esclarece agora o pri-
meiro-ministro. 

O chairman alinha pelo mesmo 
discurso, admitindo que há "sacri-
fícios" a fazer no ãmbito do plano 
de reestruturação a desenhar nos 
próximos seis meses. "Desde abril, 
temos larga parte dos 10 mil cola-
boradores em lay-off' , sublinhou 
Miguel Frasquilho à Antenal, ad-
mitindo que a transportadora já 
perdeu mais de mil profissionais 
desde que a crise começou (os con-
tratos a prazo não podem ser reno-
vados quando uma empresa recor-
re ao lay-off simplificado). 

São razões de preocupação para 
os sindicatos da aviação, que on-
tem vieram saudar a solução, mas 
já alertavam para a "necessidade 
de proteger os postos de trabalho". 
"As perspetivas que temos são de 
trabalho com colaboradores, com 
sindicatos", assume Frasquilho, 
afirmando querer "uma TAP viável 
e ao serviço do país". Mas este en-
colhimento sob vigilância aperta-
da de Bruxelas pode bem resultar 
na tal "Tapzinha" que o ministro 
das Infraestruturas diz não querer. 

No final de uma semana de con-
tradições, em que a nacionalização 
da transportadora chegou a ser 
confirmada pelo próprio governo, 
Pedro Nuno Santos anunciou 
quinta-feira à noite que o Estado 
chegou a acordo para comprar a fa-
tia de David Neeleman, assumin-
do 72,5% da TAP - e desta vez os 
correspondentes direitos econó-
micos e de voto. E afirmou que, se 
nacionalizar nunca foi verdadeira-
mente uma saída, "foi importan-
te" que essa ameaça estivesse "em 
cima da mesa". 

Para reforçar na TAP, será preci-
so, ainda assim, o governo desem-
bolsar 55 milhões de euros - 10,8 
milhões só para anular a possibili-

  

dade de a companhia brasileira 
Azul (uma das cinco que Neeleman 
fundou) converter em capital o 
empréstimo obrigacionista que fez 
à TAP, no final do prazo, e que lhe 
garantia 6% da empresa em 2026. 
O montante total resolve ainda 
outros problemas decorrentes do 
contrato de reversão da privatiza-
ção assinado pelo governo de Antó-
nio Costa. 

Para retomar os 11% que lhe da-
vam metade das ações da compa-
nhia aérea, em 2016, além de pagar 
1,9 milhões, o governo socialista 
aceitou prescindir do seu poder 
efetivo na TAP (reduziu os direitos 
económicos e de voto de 34% para 
5%). Aumentando a participação 
para 50%, conforme alertou o Tri-
bunal de Contas, o Estado passou a 
ser responsável por parte da capita-
lização da companhia, ficando ain-
da nas suas mãos o dever de garan-
tir "a dívida financeira da empresa 
em caso de incumprimento, num 
montante de 615 milhões de eu-
ros". A somar a estas condições, 
este Executivo concordou tam-
bém com uma cláusula que prote-
gia os privados, obrigando o Estado 
a devolver parte do dinheiro por 
eles investido na transportadora 
em caso de nacionalização. 

Por todas estas razões - e outros 
custos, processos judiciais e até o 
degradar das relações com Hum-
berto Pedrosa (dono da Barraquei-
ro e que lidera as concessões do 
Metro do Sul do Tejo e da Fertagus) 
-, nacionalizar era o pior que podia 
acontecer ao governo. Mas injetar 
1,2 mil milhões na TAP sem ter 
qualquer controlo neles também 
não fazia o governo ficar bem na 
fotografia. "Foi melhor um acordo 
do que um contencioso", subli-
nhava ontem António Costa -
uma solução que permite manter 
Humberto Pedrosa (22,5%) na es-
trutura, ficando os trabalhadores 
com outros 5%. "Não nacionalizar 
a TAP é bom para o país e para a 
companhia. É bom para todos", 
concorda Pedrosa. 

Ainda assim, todos assumem 
que os próximos tempos não serão 
fáceis para a companhia aérea por-
tuguesa, que de uma vez perde o 
único acionista conhecedor do se-
tor da aviação e ainda o CEO. O mi-
nistro das Infraestruturas nunca 
conseguiu esconder a animosidade 
em relação a Antonoaldo Neves e 
no anúncio do acordo foi claro: "O 
CEO sai imediatamente". Claro 

Assegurando 72,5% do capital, 
poder e responsabilidades na 
transportadora, governo começa 
já a desenhar a reestruturação. 
A haver CEO transitório, também 
tem de ser aprovado pela ANAC. 
Texto: Joana Petiz e Ana Laranjeiro 
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Turismo antecipa revés 
na retoma com falta do 
corredor aéreo para Inglaterra 

Portugal não é tido como um país seguro para ingleses. Turismo 
com mais dificuldades num ano marcado por prejuízos de milhões. 

que os tempos são subjetivos por-
que o plano do governo é ode con-
tratar uma empresa de recruta-
mento para escolher a nova comis-
são executiva no panorama inter-
nacional. E mesmo um presidente 
transitório, que assuma a gestão da 
TAP até essa equipa entrar em 
ação, tem de ser aprovado pela Au-
toridade Nacional da Aviação Civil. 

Obrigações espelham risco 
As companhias aéreas foram das 
empresas mais afetadas nos mer-
cados financeiros, mas segundo 
João Queiroz, diretor de banca on-
line do Carregosa, no caso das obri-
gações destas empresas, registou-
-se uma recuperação face ao perío-
do crítico de confinamento. "No 
exemplo da TAP, onde a República 
Portuguesa é acionista, a pressão 
nos obrigacionistas foi registando 
gradual recuperação", diz ao Di-
nheiro Vivo. E com o aumento da 
participação estatal, "as obrigações 
da transportadora registam uma 
saudável valorização, refletindo 
uma esperada retoma da robustez  

financeira que necessariamente 
deverá depender do ajuste da sua 
estrutura de custos e aumento da 
margem de receitas, tendo para tal 
de equacionar o abandono de rotas 
muito concorridas e de margens 
muito reduzidas", destaca. Já as 
obrigações para o investidor de re-
talho registaram um mínimo abai-
xo dos 80% e recuperaram acima 
dos 90%. As destinadas a investi-
dores qualificados e institucionais 
evoluíram dos 57% para os atuais 
72%, "o que ainda evidencia perce-
ção de elevado risco". 

Para João Queiroz, "a reação 
atual poderá estar mais relaciona-
da com o controlo por parte de um 
acionista com acrescida capacidade 
creditícia (soberana), mas numa 
próxima fase será relevante a capa-
cidade de reavivar a atividade, 
manter os aviões cheios e no ar, ga-
nhar clientes e conseguir libertar 
recursos financeiros que repo-
nham a capacidade de tesouraria". 

A TAP fez em 2019 uma das 
maiores emissões para o retalho e 
atraiu mais de 6 mil subscritores.  

É um balde de água fria para um 
setor já fustigado pelos efeitos 
da pandemia de Covid-19. Lon-
dres deixou ontem Portugal de 
fora da lista de países para os 
quais os ingleses podem voar 
sem ter de realizar quarentena 
no regresso a casa. A decisão do 
Executivo de Boris Johnson afe-
ta os turistas ingleses; Escócia, 
País de Gales e Irlanda do Norte 
vão ter autonomia para tomar 
uma decisão. 

Num ano atípico, fruto da 
pandemia do novo coronavírus, 
o entrave à vinda de ingleses é 
mais um problema para o turis-
mo nacional, e representa um 
revés na retoma que estava a 
dar os primeiros passos. 

"Esta posição parece-nos des-
fasada, porque, em termos de 
números absolutos, temos me-
lhores números que Espanha e 
Itália. Sabemos que tivemos na 
região de Lisboa um ressurgi-
mento, mas que tem estado a 
ser atenuado. E isso é na perife-
ria, onde não há hotéis, nem 
restaurantes para turistas, nem 
património; é falta de informa-
ção sobre o que é Lisboa e o que 
é a região de Lisboa" que pode 
ter levado a uma decisão toma-
da com base numa assunção de 
uma parte pelo todo, enfatizou 
ao Dinheiro Vivo Raul Martins, 
presidente da Associação da Ho-
telaria de Portugal (AHP). 

Com a avaliação da pandemia 
na região da Grande Lisboa a ser 
feita em meados de julho, o 
gestor - que acredita que os re-
sultados vão mostrar uma me-
lhoria - defende que "é impor-
tante que o governo português 
mostre à imprensa estrangeira 
o que é Lisboa e o que é a peri-
feria". 

Em pleno verão, o Algarve é o 
destino de muitos viajantes, in-
cluindo britânicos. Para se ter  

uma ideia, em 2019, o sul do 
país acolheu mais de cinco mi-
lhões de hóspedes, o que repre-
sentou quase 21 milhões de dor-
midas. Só no trimestre de julho, 
agosto e setembro foram mais 
de dois milhões de pessoas. 
Nestes três meses do verão, Por-
tugal recebeu 726 mil pessoas 
oriundas do Reino Unido, sen-
do que não será arriscar muito 
dizer que uma elevada percen-
tagem esteve pelo Algarve. 

Por isso, a região será uma das 
mais abaladas por esta decisão 
de Londres. "Em relação ao Al-
garve [a decisão] tem um peso 
bastante importante porque 
esta é a época alta. Relativa-
mente a Lisboa e ao Porto, ha-
verá algum desfasamento", diz 
o lider da AHP, que acrescenta 
que a posição de Londres repre-
senta "um revés na retoma, 
porque havia novas reservas -
em Lisboa, no Porto e no Algar-
ve - e essas foram anuladas. 
"Quem tinha férias em julho di-
ficilmente virá mais tarde". 

Decisão incompreensível 
O Reino Unido é o maior par-
ceiro comercial de Portugal na 
área dos serviços e Portugal é o 

Em 2019, 
Portugal acolheu 
mais-de cinco 
milhões de 
hóspedes 
britânicos. 
Algarve é o 
principal destino. 

sétimo principal destino visita-
do pelos britãnicos. O presi-
dente da Região de Turismo do 
Algarve, João Fernandes, diz 
que não compreende a decisão 
"por ser profundamente injus-
ta e penalizadora para o país e 
Algarve". 

"Fomos claramente penaliza-
dos por falar verdade. Será mais 
seguro viajar para países que 
testam metade, ou mesmo um 
terço, ou preferem passar férias 
num país verdadeiramente em-
penhado em preservar a Saúde 
Pública e o Turismo?", questio-
na. "A decisão é um erro do go-
verno britânico, que poderia ser 
evitado se ouvisse os 18 mil re-
sidentes que vivem na região e 
que podem testemunhar o 
exemplo dado durante a pande-
mia". 

Atualmente é ainda obriga-
tória a quarentena no regresso 
ao Reino Unido, mas há "uma 
procura crescente do mercado 
britânico, desde que em mea-
dos de junho. Para julho e agos-
to temos disponíveis ligações 
para 20 aeroportos, operados 
por 5 companhias aéreas". Eli-
dérico Viegas, da AHETA, nota 
por sua vez que este entrave à 
entrada de ingleses terá um 
"impacto enorme", sem conse-
guir para já quantificar. 

O governo português, atra-
vés do ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos 
Silva, apressou-se a sublinhar 
que a decisão inglesa é "absur-
da", "errada" e que causa "mui-
to desapontamento". 

As autoridades portuguesas 
não vão tomar qualquer atitude 
de reciprocidade em relação aos 
britânicos que vivem em Portu-
gal, mas o ministro Santos Silva 
admite esperas que o Reino 
Unido "corrija uma decisão er-
rada rapidamente". 

4*. 

Página 29



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 14,48 x 4,75 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87378709 04-07-2020

to' 

DESTAQUE— P. 06-07 

Governo já admite 
despedimentos na TAPO 
Sem ingleses, turismo 
vê retoma difícil 

ESTUDO CAPGEMINI — P.10-11 

Digitalização 
da banca abre 
a porta a mais 
despedimentos . 4 44 i • • • e 

SUPLEMENTAR APROVADO — P. 08-09 

Novo OE mantém 
despesa de 704 
milhões para 
bancos falidos 

  

dinheirovivo.pt 1 sábado, 4 de julho de 2020 

NLe 4641 Este caderno faz parte integrante 
do Diário de Noticias r).°  55 227 í hei 

vivo
 e do Jornal de Noticias n.°33 do ano 133 

n
■

 

ro  d 

      

Jorge Moreira da Silva  "É preciso evitar 
criar campeões nacionais ã força, apoiar 
incumbentes ou salvar empresas datadas" 
ENTREVISTA Covidlg pode cortar 622 mil milhões 
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que deixa vários avisos para Portugal. - P.04-05 
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Na semana de todas as 
fronteiras, Lisboa continua 
a marcar impacto 
da covid-19 em Portugal 
Abriram-se as fronteiras da Península Ibérica, a Europa abriu as suas a 
outros países, mas o Reino Unido trocou as voltas a Portugal ao não nos 
colocar no corredor turístico, com todos os prejuízos que essa decisão traz. 
A região de Lisboa continua a liderar em novos casos e isso já deu azo 
a uma picardia entre o autarca da capital e a ministra da Saúde. 

GRAÇA HENRIQUES 

o

s números de infetados por covid-19 
na região de Lisboa eVale do Tejo, afi-
nal, podem vira ser superiores aos 
que foram revelados nos boletins 
epidemiológicos dos últimos dias em 
que chegaram a descer abaixo das 
200 infeções diárias -o dia com me-
nos casos foi terça-feira, quando se 

registaram 188 novas infeções. Quase metade 
dos'divulgados ontem pela ministra da Saú-
de: das 374 novas infeções registadas nas últi-
mas 24 horas, só 300 foram na área de Lisboa. 

Em nome da transparência, MartaTemido 
explicou que se detetou que nos últimos três 
dias houve 200 casos laboratorialmente-por 
um parceiro privado-que não foram con-
templados no boletim porque "ainda preci-
sam de análise e adequada distribuição" pe-
los dias da semana. 

"Os números não são ainda aqueles que 
gostaríamos deter e temos de continuar a em-
penhar °nosso melhor esforço para diminuir 
a progressão epidémica", lamentou a minis-
tra. Que reconheceu que situação epidemio-
lógica do país continua marcada pela "força 
do impacto" da região de Lisboa eVale do Te-
jo, mais concretamente na zona da Área Me-
tropolitana de Lisboa, onde há 7929 casos ali-
vos (no país são 43 156 pessoas infetadas e 
1598 vítimas mortais, 11 nas últimas 24 horas). 

Lisboa tem-se revelado um problema para 
as autoridades nos últimos tempos. E isso já 
teve reflexos políticos - a semana começou, 
aliás, como presidente da Câmara de Lisboa a 
criticar a gestão da crise sanitária em Lisboa, 
onde os números de infetados significam dia-
riamente mais de 80% do total nacional de in-
fetados. "Com maus chefes e pouco exército 
não é possível ganhar esta guerra", disse Fer-
nando Medina. E acrescentou: "É uma nota di-
reta a todos os responsáveis relativamente a 
esta matéria, que é preciso agir depressa. Ou 
há capacidade de conter isto rapidamente ou 
então têm de ser colocadas as pessoas certas 
nos sítios certos." 

Dias depois esclareceu que estava a referir-
-se diretamente às chefias-logo, não à minis-
tra-, mas não deixou de din-r que "é preciso 
fazer mais e melhor". A interrupção da realiza-

  

ção de testes ao fim de semana é uma das fa-
lhas que o autarca da capital aponta. Ainda 
antes do esclarecimento de Mediria, a minis-
tra da Saúde acusou o toque e respondeu que 
era preciso acabar com a"má-língua" ao mes-
mo tempo que afirmava que a situação não 
está descontrolada em Lisboa. 

A verdade é que ossudos de covid-19 na re-
gião de Lisboa levaram o governo a tomar me-
didas específicas, fazendo que Portugal pas-
sasse nesta semana a desconfinar a três velo-
cidades: há regras aplicadas àgeneralidade do 
país, à Área Metropolitana de Lisboa e regras 
mais restritas para as 19 freguesias de Sintra, 
Loures, Amadora, Odivelas e uma de Lisboa 
onde a situação é mais grave. As medidas en-
traram em vigor na quarta-feira e prolongam-
-se até dia 14. 

Reis e republicanos na fronteira 
A semana foi pautada por um ato simbólico, a 
abertura das fronteiras entre Portugal e Espa-
nha, no mesmo local onde a história regista a 
troca de princesas que se casariam com os 
príncipes herdeiros de cada um dos países. 
Aliás, se se tivesse de escolher um "apelido" 
para a semana que termina seria "a semana 
das fronteiras" - escancararam -se as da Pe-
nínsula Ibérica e a União Europeia também 
abriu as suas fronteiras al5 países extracomu-
nitários. Mas há barreiras que se mantêm e es-
sas têm que ver não com uma fronteira física, 
mas com o facto de o Reino Unido não ter 
contemplado Portugal continental no seu 
corredor turístico, com exceção para as ilhas 
da Madeira e dosAçores. Umalista que inclui 
59 países para os quais os britânicos poderão 
voar sem necessidade de ficarem 14 dias em 
quarentena no regresso a rasa. Espanha, Ale-
manha, Grécia, Itália, Macau e Jamaica, por 
exemplo, estão livres das restrições. 

Esta decisão do governo de Bons Johnson 
representa uma machadada para o turismo 
nacional, uma vez que o Reino Unido é o prin-
cipal mercado emissor de Portugal, tendo re-
presentado 19,2% das dormidas de estrangei-
ros em 2019- desde 2013 que está em cres-
cendo, tendo sido apenas interrompido em 
2018.0s destinos preferenciais dos britânicos 
foram o Algarve (63,4% das dormidas do mer-
cado), a Madeira (18,5%) e a Área Metropoli-

 

rt 

tana de Lisboa (10,8%). O fim da quarentena 
para quem entra no Reino Unido vindo dos 
países incluídos no corredor aéreo entra em 
vigor no próximo dia 10. 

Um dos momentos simbólicos desta sema-
na, jáse disse, foiareabertura dasfronteiras dos 
dois países ibéricos, que as autoridades politi-
cas fizeram questão deassinalarcom pompae 
circunstância. Da parte portuguesa compare-
ceram na fronteira do Caia (Elvas-Badajoz) o 
Presidente daRepública, Marcelo Rebelo de 
Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa; 
da parte espanhola marcaram presença o rei 
Felipe e o chefe do governo, Pedro Sánchez. 

Desde as 23 horas de 16 de março que as 
fronteiras estavam encerradas, apenas com 
pontos estratégicos abertos para permitir a 
passagem de transportes de mercadorias e 
trabalhadores. Desde então multiplicaram-se 
as reportagens a contarhistórias de portugue-
ses que vão às compras ou encher os depósi-
tos dos carros a Espanha onde os combustí-
veis são mais baratos, ou das reservas de espa-
nhóis nos restaurantes portugueses para 
comer marisco. 

Foi um encontro de "irmãos e amigos", 
como lhe chamou António Costa "Portugal e 

Área Metropolitana 
de Lisboa continua a 
liderar diariamente 
números de novos 
casos - tem 7929 
casos ativos 
quando em todo 
o pais há um total 
de 43156 pessoas 
infetadas. 
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Pompa e 
circunstância: um 
rei, um presidente 
e dois primeiros-
-ministros 
participaram 
na abertura 
das fronteiras 
entre Portugal 
e Espanha. 

Número de pessoas infetadas 
pelo novo coronavírus, 
desde o inicio da pandemia, 
já ultrapassa as 43 mil. 

SEGUNDA-FEIRA 
Infetados: 41 912 
Mortes: 1568 
Internados: 489 
Cuidados intensivos: 71 

TERÇA-FEIRA 
Infetados: 42 141 
Mortes: 1576 
Internados: 491 
Cuidados intensivos: 73 

QUARTA-FEIRA 
Infetados: 42 454 
Mortes: 1579 
Internados: 503 
Cuidados intensivos: 79 

Espanha voltaram a ser vizinhos muito próxi-
mos. A Europa hoje precisa de mensagens po-
sitivas e a abertura das fronteiras é urna." 

A União Europeia divulgou também a lista 
de 15 países extracotnunitários cujos cida-
dãos podem entrar no espaço europeu desde 
1 de julho — Estados Unidos, Rússia e Brasil es-
tão de fora. 

Cidadãos de Argélia, Austrália, Canadá, Co-
reia do Sul, Geórgia, Japão, Montenegro, Mar-
rocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailân-
dia:Tunísia, Uruguai e China (sujeita a confir-
mação de reciprocidade) estão autorizados a 
entrar no espaço comunitário. 

Mas também da Europa veio um alerta: a 
comissária europeia da Saúde disse, em en-
trevista ao DN e àTSF, que "o exemplo de Por-
tugal na coviti-19 mostra muito claramente 
como a situação é frágil". Stelly Kyrialcides de-
fendeu que a retomadas viagens requer cui-
dados redobrados, dado o potencial aumen-
to das infeções. 

"Penso que o exemplo de Portugal mostra 
muito claramente como a situação é frágil. 
E, em regiões mais ou menos inatingidas até 
agora, estamos a assistir a um aumento no nú-
mero de casos. A minha responsabilidade  

corno comissária para a Saúde e o meu dever 
é manter-me realista, olhar para a ciência e as-
segurar-me de que todos percebem que a co-
vid -19 ainda está connosco. Ninguém pode 
dizer como as próximas semanas e meses vão 
desenrolar-se. Certamente não estamos onde 
estávamos em janeiro e fevereiro, quando os 
casos apareceram pela primeira vez. Mas pre-
cisamos fr estar vigilantes e, quando necessá-
rio, tornarmos medidas para proteger os cida-
dãos", afirma a comissária. 

Se MartaTemido afirma que s números ain-
da não são os que gostaria de ter, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) alerta que "o 
pior ainda está porvir". E apontou a politiza-
ção da pandemia como um fator de divisão 
que é aproveitado por um vírus "rápido e as-
sassino". 

No dia em que se assinalaram seis meses 
desde que a OMS recebeu os primeiros rela-
tos sobre casos de pneumonia inexplicados 
na China,Tedros Ghebreyesus afirmou que "a 
realidade é que isto ainda está longe de aca-
bar". Mais: "Globalmente, a pandemia está a 
acelerar." E os números não mentem — cerca 
de 530 mil mortos e mais de 11 milhões de in-
fetados em todo o mundo. 

w,  QUINTA-FEIRA 
Infetados: 42 782 
Mortes: 1587 
Internados: 510 
Cuidados intensivos: 77 

SEXTA-FEIRA 
Infetados: 43 156 
Mortes: 1598 
Internados:495 
Cuidados intensivos: 72 

Se Marta Temido 
afirma que os 
números ainda 
não são os que 
gostaria de ter, 
a Organização 
Mundial da Saúde 
alerta que 
"o pior ainda 
está por vir". 
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Reino Unido obriga  
quem viajar de Portugal  
a quarentena. Santos 
Silva diz que é “errado“  
e um momento “triste” 
nas relações bilaterais

O “absurdo” 
inglês, acusa 
o MNE

O ministro dos Negócios Es-
trangeiros reagiu ontem com 
uma violência pouco comum 
à decisão britânica de excluir 
Portugal da lista de ‘corredo-
res aéreos’, obrigando quem 
viajar entre os países a cum-
prir uma quarentena, o que 
inviabiliza o fluxo de turistas 
entre países. “Um absurdo”, 
classificou Augusto Santos Sil-
va, até porque o Reino Unido 
tem “piores indicadores” de 
covid-19 do que Portugal.

O chefe da diplomacia disse 
que a decisão “errada” é “pro-
fundamente injusta e não pa-
rece própria das relações de 
confiança recíproca que pre-

sidem” a dois países aliados de 
muitos séculos. Santos Silva 
não compreende que neste 
contexto o Governo britânico 
aceite viajantes de Espanha, 
Alemanha e Itália. “A expli-
cação [britânica] é fundada no 
critério dos casos nos últimos 
14 dias”, informou o ministro, 
mas este “não pode ser usado 
isoladamente”, ou faria com 
que abrisse as fronteiras à Co-
reia do Norte. É um “momento 
triste no relacionamento bila-
teral entre Portugal e o Reino 
Unido”, rematou.

O Turismo do Algarve con-
sidera que a decisão é “injusta 
e penalizadora”. Esta decisão 
deixa a região em choque. “Te-
mos até à última hora a espe-
rança que não se concretize, 
e na próxima revisão do Go-
verno britânico, a 30 de julho, 
tudo faremos para reverter 
esta situação”, garantiu ao Ex-
presso João Fernandes, presi-
dente do Turismo do Algarve, 
ainda antes da confirmação 
oficial. O Governo de Boris 
Johnson “devia ter consultado 
os 19 mil britânicos que vivem 
na região, e que podem atestar 
a segurança neste território”, 
sublinha o responsável.
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Miguel Sousa Tavares

Pedro Nuno Santos, berrando na praça 
pública amea ças e ultimatos contra 
os parceiros negociais, como se fosse 
dono da TAP e do dinheiro lá metido 
e a meter, e com tão sábia subtileza o 
fazendo que conseguiu que Bruxelas 
considerasse a TAP como a única com-

lição aprendida para futuro. Naquilo 
que eu chamo o “mundo do lado de 
cá” — aquele em que vive a metade de 
portugueses que paga impostos a favor 
dos que não pagam; dos que não depen-
dem nem esperam pelas benesses pú-
blicas para investirem, criarem postos 
de trabalho, tratarem de si e dos seus; 
dos que não contam as horas nem os 
dias de férias que trabalham ou os anos 
para a reforma — nesse mundo, quando 
se imagina que, uma vez saldadas as 
contas com o Estado e a comunidade, se 
pode enfim fazer contas à vida contan-
do com as forças próprias, há sempre 
uma desagradável surpresa que vem do 
lado de lá e que tem o dom de arruinar 
tudo o que se construiu e sonhou por 
mérito próprio. O Estado comporta-se 
com o “mundo de cá” como um inimigo, 
um cobrador insaciável, o viciado em 
drogas a que a família tem de acorrer 
permanentemente, sempre na espe-
rança repetida de que seja a última vez, 
mas sempre acabando por se sentir a 
deitar à rua dinheiro que tanto lhe cus-
tou a ganhar e que tão melhor aplicaria 
noutras coisas bem mais úteis.

E depois, quando administra ou ne-
goceia coisa pública em nome de nós 
todos, o Estado parece fazê-lo sempre 
com uma displicência, uma levianda-
de e uma irresponsabilidade final pró-
pria de quem se habituou a não ter de 
prestar satisfações a ninguém. O caso 
da TAP é apenas mais um exemplo de 
como sucessivas levas de brilhantes ges-
tores, especialistas, advogados e políti-
cos conseguiram fazer da tal “empresa 
de bandeira”, orgulho de todos nós, 
um caso de verdadeira delinquência 
administrativa. Recordo brevemente e 
apenas para que alguém fique com as 
orelhas a arder e não pense que esque-
cemos: primeiro, os anos de “gestão dos 
tios”, com presidentes e gestores saídos 
do PS e PSD, abrindo rotas condenadas 
à ruína, com voos inaugurais atulha-
dos de colunáveis para os publicitar 
nas revistas do “jet seis”; depois, uma 
tentativa de gestão profissional, mas 
já com manobras na sombra visando a 
privatização, com a desculpa pouco sé-
ria de que Bruxelas não permitia que o 
Estado procedesse a uma tímida recapi-
talização, que teria dado à empresa asas 
para voar tranquilamente; depois, uma 
escandalosa privatização, consumada 
sem pudor a dois dias de um governo 
cessante; a seguir, a farsa, para sossegar 
o lado esquerdo das boas consciências, 
da retoma parcial do controle público 
da empresa, pior emenda que soneto, 
aproveitada por David Neeleman para 
armadilhar todo o novelo, perante a 
pacóvia satisfação do incauto parceiro; 
enfim, e agora, as bravatas do ministro 

serviço de assessoria jurídica do lado 
do Estado e tão ao gosto dos nossos 
governantes: contratos imensos, pala-
vrosos, mal pensados e mal redigidos, 
com cláusulas que, ou são secretas, 
ou são confidenciais, ou são dúbias e, 
na dúvida, são sempre interpretadas 
contra o interesse do Estado, em tribu-
nais arbitrais internacionais onde, por 
estranho acaso, o Estado português 
jamais ganhou um contencioso.

Aqui chegados, a pergunta inevitável 
é: e agora? Agora, com grande tristeza 
minha, que fui devoto da TAP como ela 
era durante décadas, o futuro é o de-
sastre. Mas, atendendo a que não sou 
especialista na matéria, oxalá esteja 
enganado. Porém, parece-me evidente 
que a TAP que foi privatizada há cinco 
anos não é a mesma de hoje. Hoje, a 
TAP tem mais trabalhadores, mais ro-
tas, mais e melhores aviões. Transfor-
mou-se numa deplorável low-cost nos 
voos de médio curso, concorrendo com 
as low-cost na Europa, mas abriu todo 
um novo mercado rentável na América 
do Norte (56 voos semanais). Mal ou 
bem, só o futuro o diria, Neeleman 
tinha uma estratégia e um novo plano 
de negócios para a companhia, que a 
pandemia deitou por terra e que, com 
a sua saída, provavelmente terá fim. 
Restará então a antiga “companhia 
de bandeira”, com pessoal e aviões a 
mais, para servir destinos de emigra-
ção, como a Venezuela ou os PALOP, 
que nem as contas pagam, e as ilhas, 
que são rotas subsidiadas. Nem o tu-
rismo do Algarve, ou o do Porto, ou o 
da Madeira, ao contrário do que se diz, 
precisam da TAP: onde há procura, não 
faltará oferta. E o mesmo se diga nos 
destinos europeus: se faltar oferta que 
a TAP tiver de preencher, é porque as 
rotas são deficitárias. Restará Lisboa 
e o Brasil, se mantiver a mesma pu-
jança, após pandemia: não chega para 
sustentar os custos de funcionamento 
da empresa.

É verdade que há ainda um derradei-
ro, um último e desesperado trunfo a 
que a TAP poderá lançar mãos: o patri-
otismo dos portugueses. Esse absurdo 
e tantas vezes mal retribuído orgulho e 
amor dos portugueses pela TAP e por 
voarem numa companhia aérea que 
tinha as cores de Portugal e onde se 
falava português a bordo. Eu fui teste-
munha e praticante disso, mas, como 
tantos outros, fui-me cansando de ser 
cada vez mais mal tratado e recompen-
sado por essa fidelidade inútil. Eu sei 
que agora nos vão dizer “a TAP voltou a 
ser nossa!” e mais umas quantas frases 
supostamente mobilizadoras do géne-
ro. Porém, a “TAP nossa” — isto é, sob 
gestão dos suspeitos do costume — não 
é coisa que, francamente, me mobilize. 
E o slogan alternativo — “Voe na TAP 
para ajudar a pagar os prejuízos” — 
é capaz de me deixar maldisposto de 
cada vez que entrar a bordo.

Miguel Sousa Tavares escreve  
de acordo com a antiga ortografia

O 
que não faltam é opi-
niões firmes e asser-
tivas sobre a TAP, o 
seu destino e o seu 
futuro. Eu, que em 
tempos já tive uma 
opinião firme — con-
tra a privatização — 
hoje não consigo ter 

nenhuma, apenas um profundo senti-
mento de tristeza e frustração e, sim, a 
sensação nítida de estar a ser assaltado 
à mão armada, seja qual for a solução 
encontrada para já.

Para início de conversa e para se ter 
uma ideia do que está em jogo imedia-
tamente, atente-se nos números: o Go-
verno prepara-se para injectar na TAP 
mil e duzentos milhões de euros (ou, 
se preferirem, 1.200.000.000 euros), 
para salvar dez mil postos de trabalho. 
Ou seja, 120.000 euros (cento e vinte 
mil euros) por posto de trabalho! Não 
é muito, não é imenso, é pornográfico. 
Nunca, em Portugal, e creio que em 
qualquer outro lugar do mundo, um 
posto de trabalho criado ou mantido, 
teve este custo, equivalente a mais de 
15 anos de ordenado mínimo nacional: 
eu não gostaria de estar na pele dos tra-
balhadores da TAP, da próxima vez que, 
com razão ou sem ela, fizerem greve...

Mas isto é só para começo de conver-
sa. No primeiro trimestre deste ano — 
que apenas incluiu 15 dias de pandemia 
— os prejuízos de exploração da TAP 
chegaram quase aos 400 milhões. Se, 
de então para cá, os aviões estiveram 
todos em terra no 2º trimestre, estarão 
a voar talvez um terço no 3º trimestre, 
e ninguém prevê nada de bom no 4º, é 
fácil de concluir que os 1200 milhões 
não chegarão sequer para cobrir os pre-
juízos de exploração do ano de 2020. 
E ainda há uma dívida acumulada, e a 
vencer juros e amortizações, de 3,5 mil 
milhões, essencialmente com o leasing 
dos novos aviões que agora se pretende 
vender, mas cujo mercado de compra 
está saturado. Esqueçam, pois, o Banif, 
o BPN, o Novo Banco, as PPP e o que 
ainda está para vir (Montepio, Efacec, 
etc.): a TAP vai ultrapassar tudo em 
termos de catástrofe financeira para 
os contribuintes. E é a esta luz que, in-
dependentemente das ideologias e das 
soluções propostas, tudo deve ser, an-
tes de mais, decidido. Ou, pelo menos, 
dito, olhos nos olhos, aos portugueses. 
Porque, se houve, no Governo, quem 
tivesse o supremo descaramento de 
afirmar que não iriam excluir as empre-
sas sediadas em off-shores dos apoios 
financeiros do pacote comunitário para 
“não lhes causar constrangimentos” 
(decisão felizmente revertida graças ao 
inconformismo do Bloco de Esquerda), 
aqueles que pagam até 50% dos seus 
rendimentos do trabalho só em IRS, 
fora o resto, têm o direito acrescido de 
estarem constrangidos e perplexos com 
mais esta conta sem fim à vista, cuja 
factura fatalmente lhes cairá na caixa 
de correio, mais tarde ou mais cedo.

Esta é uma história repetida, vezes 
sem fim, sem vergonha e sem nenhuma 

Nas asas do pesadelo

A TAP vai ultrapassar  
tudo em termos de 
catástrofe financeira  
para os contribuintes

ILUSTRAÇÃO HUGO PINTO

panhia de aviação europeia a excluir 
do âmbito dos apoios covid, pois que 
o próprio ministro a declarou publi-
camente falida antes da epidemia. E 
sempre, sempre, em cada passo deste 
longo e meticuloso processo de autoli-
quidação da empresa, um prestimoso 
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Somos tão bons, 
não fomos? 

Pedro Ivo Carvalho 
Diretor-adjunto 

A passagem repentina do "olhem para nós a mos-
trar ao Mundo como se faz" para o "estamos a cami-
nhar assustadoramente para o abismo dos contá-
gios" é um traço distintivo da esquizofrenia lusita-
na. Somos campeões olímpicos da variação coletiva 
de estados de alma. Ainda assim, não devemos ren-
der-nos a esta fatalidade. Estamos a colher o que se-
meámos. No que gerámos de expectativas não 
cumpridas, no que não acautelámos no passo deci-
sivo rumo ao desconfinamento. Apesar de, durante 
a reclusão inicial, os portugueses terem sido exem-
plares, apesar de terem sido criadas condições polí-
ticas ímpares, apesar da tremenda abnegação dos 
profissionais de saúde. Hoje, com a viagem tormen-
tosa a meio (esperamos), só podemos dar graças 
pelo facto de o Serviço Nacional de Saúde não ter 
colapsado. Fomos competentes a lançar os dados. 
É justo reconhecer que a gestão de uma pandemia 
desta envergadura não traz livro de instruções. Es-
tamos a viver as dores mais sofridas do regresso à 
vida. Travar a fundo é uma coisa, abrir urgentemen-
te, mesmo que a medo, é outra. E por isso é natural 
que a tensão entre os cientistas e os políticos se 
agudize. Porque as incertezas decorrentes de uma 
maior imprevisibilidade nos comportamentos indi-
viduais fazem aumentar o risco. Os políticos preci-
sam de respostas cabais para tomar decisões, mas 
elas não abundam. Nem mesmo entre os que pro-
duzem linhas orientadoras a partir dos factos. 
Se há coisa que aprendemos é que todos os que can-
tam algum tipo de vitória sobre este vírus maldito 
acabam por levar com as canas dos foguetes na tes-
ta. As guerras videirinhas entre Norte e Sul sobre 
quem está a lidar melhor com o "bicho" são tão 
mais paroquiais e absurdas quando falamos de um 
país que se percorre de ponta a ponta em cerca de 
sete horas. O perigo muda de geografia num sopro. 
Ninguém estava preparado para o que vinha, mas o 
exército de contaminados dará agora lugar a um 
exército de desempregados, sobretudo nos setores 
mais atingidos, como o turismo. É assustador pen-
sar que, no final deste mês, quase 40% dos restau-
rantes vão encerrar, quando terminar o período do 
lay-off simplificado. É assustadór pensar que a gali-
nha dos ovos de ouro da economia vai deixar a cesta 
vazia durante não se sabe quanto tempo. De resto, 
o muro agora erguido pelos ingleses faz adivinhar 
uma catástrofe ainda maior para a economia, ainda 
maior para o Algarve. Era bom, por isso, que não fa-
lhássemos aqui como falhámos no desconfinamen-
to. O vírus é diferente, mas mata na mesma. 
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Mercado britânico representa mais de metade das dormidas da região do Algarve 

Portugal fora do corredor 
turístico é "absurdo" e "injusto" 
Augusto Santos Silva desapontado com decisão do Reino Unido de obrigar a quarentena 
quem regressar do país, mas não adotará as mesmas restrições para os turistas britânicos 

Morim Rodrigues 
sociedadeCDjn.pt 

COVID  Deixar Portugal fora 
do corredor turístico do Rei-
no Unido é "absurdo", "in-
justo" e "um momento trís-
te no relacionamento bila-
teral" entre os dois países 
que irá trazer graves conse-
quências económicas e de 
confiança recíprocas. O mi-
nistro dos Negócios Estran-
geiros não escondeu o 
"enorme desapontamento" 
com a lista conhecida on-
tem dos destinos turísticos 
que o Governo britânico vai 
abrir para permitir o regres-
so de viagem sem quarente-
na obrigatória. Portugal é 
excluído, mas países como 
Espanha, Itália, França e 
Alemanha estão livres das 
restrições a partir de hoje. 

"O que manifesto é o meu 
desapontamento porque, 
no nosso ponto de vista, não 
há nada na situação epide-
miológica portuguesa, desi-
gnadamente em compara-
ção com a situação em In-
glaterra, que justifique uma 
medida destas", lamentou 
Augusto Santos Silva". Ga-
rante que foram feitos di-
versos contactos, reuniões 
e troca de informações "de 
forma transparente", consi-
derando que "este é um mo-
mento triste no relaciona-
mento bilateral" porque "os 
países amigos tratam-se de 
outra maneira, têm relações 
de confiança recíproca". 

z8 VEZES MAIS MORTES 
Recordou que o Reino Uni-
do tem 28 vezes mais óbitos 
por covid-19 do que Portu-
gal, o que revela que "o ab-
surdo desta decisão é evi-
dente". Além disso, Portu-
gal nunca impôs quarente-
na aos cidadãos britânicos, 
nem tenciona fazê-lo, e 
"não irá ser tomada qual-
quer atitude de reciprocida-
de em relação aos britâni-
cos". O chefe da diplomacia 
portuguesa admitiu que 
Portugal enfrenta atual-
mente "surtos localizados"  

em algumas freguesias da 
Grande Lisboa, mas no res-
to do território os indicado-
res "são muito satisfató-
rios", em particular no Sul. 

No Algarve, onde o merca-
do britânico representa 
mais de metade das dormi-

 

Santos Silva 
Min. dosNegóciosEstrangeiros 

"Representa um 
abalo causado numa 
relação ancestral 
entre o Reino Unido 
e Portugal. Não é 
assim que os países 
amigos e aliados se 
relacionam uns com 
os outros" 

das, a decisão foi mal recebi-
da. "É profundamente in-
justa. A região regista ape-
nas 1,5% dos casos em terri-
tório nacional com oito pes-
soas internadas e nenhuma 
em cuidados intensivos", 
disse, ao JN, o presidente do 

Marcelo R. Sousa 
Presidente da República 

"Nós nunca 
estabelecemos 
qualquer quarentena 
a quem vinha 
ou vem do 
Reino Unido, 
independentemente 
dos números" 

Turismo do Algarve, João 
Fernandes. 

Para o presidente da Co-
munidade Intermunicipal 
do Algarve, António Pina, 
foi "um duro golpe" para 
quem esperava que o resto 
do verão permitisse alguma 
recuperação "para passar 
menos mal o inverno". 

Inicialmente, tinha sido 
avançado que os passageiros 
com origem na Madeira e 
nos Açores não iriam ser su-
jeitos a quarentena no re-
gresso. Mais tarde, a Embai-
xada Britânica em Lisboa es-
clareceu que "devido à inci-
dência relativamente eleva-
da" de casos principalmente 
em Lisboa, o Governo britâ-
nico "decidiu continuar a 
desaconselhar todas as via-
gens que não sejam essen-
ciais para Portugal conti-
nental", mas não para as re-
giões autónomas. No entan-
to, a quarentena obrigatória 
de 14 dias "permanecerá por 
enquanto em vigor para to-
das as pessoas que chega-
rem ao Reino Unido vindas 
de Portugal (no seu todo)".. 

NO TVVITTER 

"Qual é o local 
mais seguro?" 
Costa ironiza 

O primeiro-ministro rea-
giu com ironia à decisão 
do Governo britânico de 
excluir Portugal do cor-
redor turístico de Ingla-
terra. Numa publicação 
no Twitter, António Cos-
ta apresentou uni gráfico 
de comparação, entre 
Reino Unido e o Algarve, 
do número de casos de 
infeção por SARS-CoV-2 
por cada ioo mil habitan-
tes, acompanhado de 
uma questão. "Qual é o 
local mais seguro para se 
estar?", escreveu, acres-
centando: "São bem-vin-
dos a passar umas férias 
seguras no Algarve". 

Total de casos/100 mil habitantes 

418 

142 
• 

Reino Unido Algarve 
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Vieira refo 
contactos 
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Jorge Jesus  P 

Renovar 
com Sérgio 
Oliveira é 
prioridade P.43 
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PUBLICIDADE 

Norte sem rastreios 
ao cancro da mama 
Unidades fechadas por falta de acordo entre Serviço encerrou devido à pandemia. Resto do 
a Liga e a Administração Regional de Saúde país já retomou testes em meados de junho PÉigum1D 

Mais trabalhadores em lay-off 
após a nacionalização da Efacec 
que tem falhas de matéria-prima 
P.6 

Orçamento 
O dia em que 
a "geringonça" 
virou bloco 
central P.8 

Aviação 
Costa admite 
que futuro 
da TAP será 
doloroso P.7  

Reino Unido 
Portugal fora 
do corredor 
turístico 
P.11 e Dinheiro Vivo 

1 

Entrada 

Automóveis 
Inspeções 
rigorosas 
a partir de 
novembro 

Intenção é evitar 
alteração de 
quilómetros p. 

Marquês 
Corrupção 
na PT é 
ficção, diz 
Salgado P.14 
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Covid-19
José Volta e Pinto  
e Rosa Soares
Açores e Madeira entram já 
na lista de destinos para 
onde podem ser feitas 
viagens não-essenciais, mas 
com quarentena

jose.volta.pinto@publico.pt 
rsoares@publico.pt

Portugal não está na lista inglesa de 

países de baixo risco para a covid-19, 

e por isso dispensados de quarentena 

— a lista foi publicada ontem pelo Rei-

no Unido. A decisão britânica foi 

considerada “errada” e “um absurdo” 

pelo ministro dos Negócios Estrangei-

ros, Augusto Santos Silva. Açores e 

Madeira cam já a partir de hoje na 

lista de destinos para os quais são 

permitidas viagens não-essenciais, 

mas a quarentena aplica-se. 

Na página com as indicações para 

passageiros que viajem de Portugal, 

o Departamento dos Transportes bri-

tânico diz que para Açores e Madeira 

são permitidas viagens não-essen-

ciais. Quem viajar a partir do conti-

nente continua sujeito às medidas 

impostas pelo Governo britânico a 

qualquer tipo de transporte. 

A lista de destinos isentos de qua-

rentena em Inglaterra conta com 59 

países e territórios, entre os quais 

estão Espanha, Itália, França, Alema-

nha, Bélgica, Grécia e Dinamarca. A 

publicação do Departamento dos 

Transportes também refere que 

quem chegar da Irlanda e dos 14 ter-

ritórios britânicos ultramarinos tam-

bém não precisa de cumprir as duas 

semanas de quarentena. 

A informação relativa às viagens 

para os restantes países do Reino Uni-

do — País de Gales, Escócia e Irlanda 

do Norte — vai ser publicada nos pró-

ximos dias. 

Desde semana passada que a BBC 

avançava que Portugal não faria par-

te da lista que entra em vigor a 10 de 

Julho. Na altura, o ministro da Admi-

nistração Interna, Eduardo Cabrita, 

disse que “não há nenhuma razão” 

para a aplicação de quarentena no 

regresso ao Reino Unido, mas não 

quis antecipar o anúncio. 

Ontem, Augusto Santos Silva clas-

si cou a decisão britânica como “sur-

preendente”, “errada” e um “absur-

do” do ponto de vista técnico, poden-

do trazer graves consequências 

económicas e a nível da con ança 

Portugal fica fora dos  
destinos de baixo risco  
de Inglaterra e MNE diz que  
a decisão é um “absurdo”

recíproca. “Esperamos que esta deci-

são profundamente injusta e errada 

seja corrigida o mais depressa possí-

vel”, acrescentou o ministro. 

Augusto Santos Silva referiu ainda 

que Portugal continua disponível 

para “fornecer às autoridades britâ-

nicas toda a informação com toda a 

transparência sobre a situação epide-

miológica” quer no país, “quer nas 

regiões que são tradicionalmente des-

tinos turísticos dos ingleses”, como o 

Algarve e a Madeira. Sobre a inclusão 

dos arquipélagos portugueses na lista 

de destinos para os quais são permi-

tidas viagens não-essenciais apesar de 

ter de ser cumprida na mesma qua-

rentena no regresso, o ministro dos 

Negócios Estrangeiros a rmou ser o 

“elemento nal de caos para mostrar 

quão absurdo” foi o processo de deci-

são britânico. 

“Na prática, publicaram duas listas: 

uma dos conselhos a viajantes, do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

britânico, que passa a considerar a 

Madeira e os Açores destinos seguros 

de viagem, e outra do Ministério do 

Interior que omite a Madeira e os Aço-

res da lista dos territórios que deixam 

de estar sujeitos ao regime de quaren-

tena”, explicou. 

Em 2019, chegaram a Portugal 2,1 

milhões de turistas provenientes do 

Reino Unido (mais 5,9% face ao ano 

anterior), perfazendo 9,4 milhões de 

dormidas. O Turismo do Algarve já 

lamentou uma decisão do Governo 

britânico, considerando que o país 

foi “penalizado por falar verdade”.

Aeroportos vão continuar a 
manter algumas restrições Página 38
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— 4 JUL 2020 —
Coleção de Arte Contemporânea do Estado

Fugas 
Passeio  
    noAlgarve 
     natural  
  do Baixo  
Guadiana

Edição Lisboa • Ano XXX • n.º 11.028 • 1,70€ • Sábado, 4 de Julho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Governo gasta menos com a crise 
do que o inicialmente previsto 
O Orçamento do Estado Suplementar, ontem aprovado só com votos a favor do PS, prevê um gasto 
de menos 1800 milhões do que o calculado no início da crise. O impacto é de 1,7% do PIB Destaque, 2 a 5

Ano lectivo será maior e 
com reforço de apoio. Se a 
pandemia piorar, os mais 
pequenos são os últimos a 
deixar a escola p6/7 e Editorial

MNE classi cou de absurda 
decisão britânica de deixar 
Portugal fora dos destinos 
de baixo risco p15

Alunos mais 
novos serão  
os últimos a 
voltar a casa

Tensão com 
Inglaterra  
por limitações  
a turistas

DR

Projecto de inventariação 
do património religioso da 
Diocese de Beja acabou por 
não ver a luz e as verbas da 
UE foram devolvidas p38 a 40

Meio milhão 
gasto em 
projecto de 
Beja para nada

Colecção Conservas VARINA               
Sete conservas de sardinha, com receitas 
originais, criadas por chefes nacionais   

HOJE Conserva 1  
Sardinhas em azeite 
de manjericão 
com pimenta- 
-da-jamaica e canela 
Chefe Vítor Sobral 

hefes nacionais 

1
Oferta

Válida apenas 
para a edição 
em papel

Violência 
doméstica 
“É uma grande 
traição para 
as mulheres” 
p30/31

Por não ter testemunhas, Josina Machel, filha de Samora, viu anulada a sentença ao seu ex-companheiro que a deixou parcialmente cega 
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João Campos Rodrigues 
joao.rodriguesüsol.pt 

Çlyi TU 
O Algarve 'é prejudicado pela situação 
que se vive em Lisboa', disse respon-
sável do setor turístico. O Governo quei-
xa-se de uma decisão 'injusta'. 

ill

á se sabia que seria um 
verão atípiéo, mas agora 
tornou-se ainda mais: na 
sexta-feira foi publicada 
a lista de 59 países e ter-
ritórios com corredores 

turísticos com o Reino Unido, que 
começarão a funcionar a partir 
de 10 de julho, e Portugal conti-
nental não está lá - entram ape-
nas as regiões autónomas da Ma-
deira e dos Açores. Ou seja, os tu-
ristas britânicos que costumam 
encher as praias, restaurantes e  

hotéis do Algarve no verão, caso 
queiram visitar o país, conti-
nuam a ter de fazer 14 dias de 
qUarentena no regresso. A medi-
da será revista quinzenalmente, 
mas, enquanto durar, tirará o 
apetite por Portugal a muitos 
britânicos. Em vez disso, podem 
optar por mercados turísticos 
competidores, como Espanha, 
Grécia ou Itália, que ficarão 
isentos de restrições. 

«O Algarve ficou pratica-
mente fora da pandemia e é  

prejudicado pela situação que 
se vive em Lisboa», queixa-se Eli-
dérico Viegas, presidente da Asso-
ciação dos Hotéis e Empreendime-
ntos Turísticos do Algarve (AHE-
TA), ao SOL. Refere-se ao recente 
alastrar da covid-19 na região de 
Lisboa e Vale do Tejo, (ver pági-
nas 6-7) onde se registou a maior 
parte dos novos casos nos últimos 
14 dias - o principal critério para 
decisão britânica. «O impacto é 
enorme, tanto nas empresas 
hoteleiras e turísticas, como 
na economia da região e do 
país», avisa Elidérico Viegas. 

Importa lembrar que, segundo 
as estatísticas oficiais do Reino 
Unido, cerca de 2,5 milhões de ci-
dadãos britânicos visitaram Por-
tugal só em 2019. No Algarve, os 
turistas britânicos representam  

cerca de um terço das dormidas 
na região, bem como quase 50% 
dos passageiros que desembar-
cam aeroporto de Faro. 

«Embora os britânicos pos-
sam continuar a vir, apesar 
das restrições, é óbvio que não 
é a mesma coisa». De facto, no 
fim de semana passado, registou-
-se um pico nas reservas de férias 

'Será seguro 
viajar para paí-
ses que testam 
metade?, 
questiona João 
Fernandes 

nas maiores agências turísticas 
britânicas e os destinos que mais 
ganharam foram aqueles em que 
oGoverno de Boris Johnson con-
firmara que não haveria quaren-
tena no regresso. 

Para o presidente da AHETA, 
trata-se de uma injustiça, e o pre-
sidente da Região de Turismo do 
Algarve, João Fernandes, concor-
da. «É uma decisão que lamen-
tamos e que não compreende-
mos à luz dos factos», assegu-
rou, em comunicado, associando 
o elevado número de casos em 
Portugal, per capita, com a taxa 
de testagem elevada. «Será mais 
seguro viajar para países que 
testam metade, ou mesmo um 
terço?», questionou. 

Entretanto, o Governo regio-
nal da Madeira expressou satis-
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Para países de língua 
portuguesa, 
só voos essenciais 

JI 

fação, por o Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros britânico ter 
considerado que o arquipélago 
não apresenta «um risco inacei-
tavelmente alto para os britâ-
nicos que viajam para o es-
trangeiro», à semelhança dos 
Açores. «A estratégia da Ma-
deira estava correta. Testa-
mos os turistas no aeroporto», 
disse Miguel Albuquerque, cita-
do pela TSF. 

Um decisão 'absurda'? 
Naturalmente, a exclusão de Por-
tugal continental da lista de paí-
ses com corredores turísticos 
com o Reino Unido não caiu nada 
bem junto do Governo português. 
Tratou-se de uma decisão «ab-
surda», «errada», que causa 
«muito desapontamento», con-
siderou o ministro dos Negócios 
Estrangeiros português em decla-
rações à Lusa. Augusto Santos  

Silva recusou, no entanto, a ideia 
de impor restrições semelhantes 
aos 35 mil britânicos que vivem 
em Portugal. 

O Governo de António Costa 
bem tentou negociar com o Go-
verno britânico, disponibilizan-
do-se até, caso necessário, a apli-
car medidas sanitárias e de se-
gurançá. extra. Mas os apelos 
caíram em orelhas moucas. 

Aliás, ainda no início da sema-
na, o ministro de Estado, da Eco-
nomia e da Transição Digital, 
Pedro Siza Vieira, tinha declara-
do aos jornalistas que estavam 
em curso «discussões com as 
autoridades britãnicas no 
sentido de explicar que Por-
tugal, no seu conjunto todo e 
uma parte dos destinos den-
tro do país, como o Algarve e 
o norte do país, são destinos 
seguros». Acrescentando, em 
termos fortes: «Não faz senti-

  

do termos uma discriminação 
nestes termos». 

Já António Martins da Cruz, an-
tigo ministro dos Negócios Estran-
geiros, garante que a exclusão da 
lista não foi uma derrota diplomá-
tica do Governo de António Costa, 
mas sim a aplicação de critérios 
técnicos pelo Reino Unido, dado o 
elevado número de casos de covid-
-19 per capita em Portugal regista-
do nas últimas semanas. 

«Esta lista é para ser revista 
periodicamente. Se as condi-
ções sanitárias melhorarem em 
Portugal, Portugal pode nessa 
altura ser incluído na lista», 
considera o antigo diplomata. 
«Acho um disparate haver 
membros do Governo a dizer 
que Portugal está a ser descri-
minado», acrescenta. «Deixemo-
-nos de pedinchices diplomáti-
cas e políticas e passemos a 
cumprir os critérios». 

Na lista de países com 
acesso à Europa não es-
tava o Brasil, os PALOP 
e Timor-Leste. 

Face à decisão da União Europeia 
de levantar restrições aos voos 
para 14 países fora do espaço eu-
ropeu - numa lista onde ficaram 
de fora gigantes como os Estados 
Unidos e a Rússia, bem como o 
Brasil, todos os Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP) e Timor-Leste -, o Go-
verno português seguiu as orien-
tações, proibindo os voos para to-
dos os países fora da lista que não 
pertencem à UE ou são associa-
dos ao espaço Schengen. Contu-
do, conseguiu exceções em rela-
ção aos países de língua oficial 
portuguesa e aos EUA, devido à 
sua grande comunidade portu-
guesa. Continua a haver voos es-
senciais entre estes países, me-
diante apresentação de testes ne-
gativos à covid-19, realizados até 
72 horas antes. 

Havia receios de que as restri-
ções aceites por Portugal, face aos 
países de língua portuguesa, com 
os quais são mantidas estreitas 
ligações, pudesse criar atritos. 
Contudo, não será esse o caso. ga-
rante Vítor Ramalho, secretário-
-geral da União das Cidades Ca-
pitais de Língua Portuguesa (UC-
CLA), ao SOL. «Estamos a viver 
em todo o mundo uma grave  

v 

P ILAY 

crise sanitária», relembra Ra-
malho, «é normal cada país 
exercer condicionalismos, den-
tro do seu espaço soberano». E 
nota que «outros países de lín-
gua oficial portuguesa tam-
bém o fazem, como Angola». 

No caso do Brasil, há condição 
extra, como o facto de apenas se-
rem aceites os voos de e para os ae-
roportos de São Paulo. O país en-
frenta o segundo pior surto de co-
ronavírus do planeta: tem mais 62 
mil mortes e ultrapassou o milhão 
e meio de casos, apesar de ter rea-
lizado menos de um sétimo dos 
testes per capita de Portugal. 

Entre os PALOP, talvez seja 
Cabo Verde quem tem mostrado a 
resposta mais capaz à pandemia: 
tem taxas de testagem relativa-
mente robustas e impôs restri-
ções bastante cedo, logo no início 
de março, proibindo todos os voos 
para o arquipélago, à exceção dos 
voos sanitários. 

Só deverá haver plena retoma 
de voos internacionais no início 
de agosto. Entretanto, as autori-
dades cabo-verdianas anuncia-
ram que já conseguem realizar 
testes dentro de um prazo de 72 
horas, na Praia e na ilha de São 
Vicente, como necessário para os 
voos essenciais para Portugal. 

No que toca a países fora da 
União Europeia, já podem ater-
rar em Portugal voos vindos da 
Argélia, Canadá, Coreia do Sul, 
Marrocos, Tunísia e China. 

Cabo Verde já consegue fazer testes em 72 horas 
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época estival chegou ao 
hemisfério norte, mas nes-
te verão serão poucos os 
que vão manter os planos 

de férias no estrangeiro. As restri-
ções e regras de quarentena serão 
mais um duro golpe para a já muito 
penalizada indústria do turismo. 
Nem todos os países têm, no entan-
to, a mesma exposição ao turismo 
internacional. Há países muito de-
pendentes, como o Liechtenstein 
e o Mónaco (98%), e outros pouco, 
como a Austrália (11%). Ao combinar 
esta métrica com o peso do turismo 
total no PIB podemos estimar o im-
pacto do fluxo líquido do turismo in-
ternacional em cada economia, aná-
lise que coloca países como Espanha 
e Itália entre os mais vulneráveis e 

Austrália e Japão no pólo oposto. 
Outro indicador resulta da relação 
entre o número de turistas estran-
geiros recebidos e o valor médio que 
cada um gasta no país de destino, 
pois revela a capacidade de um país 
converter volume em valor, aptidão 
em que a Austrália volta a destacar-
-se. As regras de distanciamento so-
cial poderão beneficiar países com 
este perfil, em que menos turistas 
equivalem a mais receita média, em-
bora cada turista a menos signifique 
uma perda maior.
Entre os fatores a considerar está 
também a sazonalidade do tu-
rismo que, em países valorizados 
como destinos de sol e praia, como 
Portugal ou Espanha, será mais pe-
nalizadora. E acresce que onde se 

registaram mais casos de Covid-19, 
como Itália, Espanha e Reino Unido, 
o estigma possa perdurar e atrasar a 
recuperação.
Em paralelo, conhecer os países 
cujos turistas mais gastam durante 
as suas férias no estrangeiro torna-
-se relevante, em particular nesta 
fase em que muitos governos limi-
tam entradas e rotas aéreas. Mais 
uma vez, a Austrália destaca-se, a 
par da Islândia. Embora as decisões 
governamentais assentem em crité-
rios de saúde, o cruzamento de da-
dos pandémicos e da despesa média 
de turista por país de origem pode 
ajudar a traçar prioridades.
Nesta equação resta-nos considerar 
as receitas adicionais que resultam 
do maior número de pessoas que, 

impedidas ou receosas de viajar 
além-fronteiras, farão férias nos 
seus países. Até que a recuperação 
do turismo internacional se faça 
sentir, a aposta no turismo interno 
poderá compensar parte das perdas 
económicas e reduzir o impacto no 
emprego, neste que é um dos setores 
de mão-de-obra mais intensiva da 
economia global. P

O Publituris manteve a grafia original 
do artigo.

A
Mário Pires, Diretor de clientes 
institucionais e do mercado 
português Schroders

Covid-19 e o colapso  
do turismo internacional
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de vendas da TTS – Travel Technology 
& Solutions. 
Paralelamente, a empresa tem reali-
zado, nesta fase, “centenas de sessões 
de formação, assim como webinars.
Sobre os projetos em desenvolvi-
mento, João Taborda adianta que a 
TTS está a melhorar “a informação 
crítica sobre os destinos, restrições e 
informações relevantes para que os 

esde o início da crise, que 
a TTS tem desenvolvido 
ações de apoio aos seus 
clientes. “Logo no início, 

oferecemos a mais de 6000 clientes 
uma das nossas soluções para traba-
lhar de casa, o TTS WebAgent, que 
permite aos agentes acederem ao 
GDS (Galileo, Apollo e Worldspan) em 
qualquer computador, e até mesmo 
na smartTV lá de casa. Em colabora-
ção com a Travelport, foi feita tam-
bém uma oferta ao mercado global 
de uma licença do Travelport Mobile 
Agent + TTS WebAgent para agências 
que não tinham nenhuma solução de 
mobilidade. Em estreita colaboração 
com a Travelport em cada país, temos 
identificado situações de necessidade 
de tecnologia e implementado as so-
luções, mesmo quando nesta fase não 
existe a normal retribuição financei-
ra”, refere João Taborda, responsável 

agentes de viagem possam consultar 
e informar os seus clientes de maneira 
rápida e eficaz”. Em paralelo, a em-
presa está focada na implementação 
da sua visão “que assenta em total 
mobilidade, facilidade de utilização e 
acesso rápido a todo o conteúdo dis-
ponível no mercado resultando em 
enormes aumentos de produtividade 
dos agentes de viagem assim com um 
claro potenciar das receitas das agên-
cias”. A crise “só veio dar mais valor 
a estes princípios que nas agências 
mais tradicionais ainda existia algu-
ma resistência à mudança e à atua-
lização da sua tecnologia”, refere o 
responsável.
A pandemia não trouxe à empresa a 
necessidade de criar novas soluções, 
uma vez que as as soluções já criadas 
respondem à nova realidade do mer-
cado. “Um cliente da TTS nos EUA en-
viou-nos um comentário, que descre-

ve esta situação na perfeição quando 
nos disse “Parece que as vossas solu-
ções foram feitas a pensar nas nossas 
necessidades num cenário de pande-
mia global””, conta João Taborda. 
Em linha com toda a indústria, e como 
fornecedor de tecnologia para as 
agências de viagens em todo o mun-
do, a TTS atravessa “um período de 
extrema dificuldade”. “Não por perder 
clientes, mas por uma enorme difi-
culdade de tesouraria explicada pela 
incapacidade das agências de viagens 
fazerem face aos seus compromissos. 
A postura assumida pela TTS tem sido 
de apoiar ao máximo todos os nossos 
clientes para que juntos, consigamos 
ultrapassar este período de extrema 
dificuldade. Para a TTS, 2020 é um 
ano de investir no futuro, investir nos 
nossos clientes, para que juntos pos-
samos ultrapassar a crise e sair mais 
fortes”, conclui. P

D
“2020 é um ano de investir no futuro e investir nos nossos clientes”
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uito antes da pande-
mia da Covid-19 já se 
falava da transição 
digital da economia. 

Mas, num mundo que, de repente, mu-
dou de hábitos de consumo e trabalho, 
e em que o distanciamento social é ago-
ra a palavra de ordem, o digital ganhou 
terreno num curto espaço de tempo e 
a digitalização passou forçosamente a 
fazer parte do dia-a-dia das empresas, 
nomeadamente as turísticas. A ex-
pressão transição digital mais não é do 
que “apostar na transformação de um 
negócio”, definiu recentemente, numa 
entrevista ao Publituris, Filipa Xavier 
de Basto, partner no Grupo Your, que 
presta serviços integrados no apoio à 
gestão das empresas. “A digitalização 
não se resume ao fim do papel, vai mui-
to além disso. Altera o papel do colabo-
rador, o conhecimento que a empresa 
tem sobre os seus clientes, o seu modo 
de funcionamento e até mesmo a sua 
relação com fornecedores e parceiros. 
Permitindo aumentar a produtividade 
das equipas, dando-lhes tempo para se 
dedicarem ao que realmente importa e 
aumentando assim a eficiência das em-
presas”, afirmou na altura.
No caso do turismo, e tendo em conta a 
opinião das empresas contactadas para 
este artigo, o período da pandemia veio 
acelerar o processo de digitalização das 
empresas, sobretudo no contacto com 
os seus clientes. “O processo de transi-
ção digital e a aposta na tecnologia já 
era uma necessidade bastante clara 
para o mercado do turismo, seja para 
ganhar competitividade, seja para me-
lhoria do serviço ao cliente - que é chave 
para o sucesso nesta área”, aponta Pe-
dro Seabra. Para o CEO e partner da Via-
tecla, empresa que desenvolve softwa-
re para o turismo, “esta nova realidade 

Se por um 
lado o setor do 
turismo está a 
recorrer mais à 
tecnologia nestes 
novos tempos, 
as empresas 
tecnológicas estão 
também
a adaptar-se
e a criar novas 
soluções.

veio tornar claro que sem meios digitais 
e processos bem digitalizados ficamos 
muito limitados na nossa operação e na 
capacidade de resposta e trabalho das 
equipas. Essa aceleração foi forçada, 
mas precisa de ser apoiada com estra-
tégia e formação das pessoas”. Segundo 
Pedro Seabra,  as soluções tecnológicas 
que terão maior procura, do ponto de 
vista das operações, são as que garan-
tam “rigor e segurança nos processos, 
controlo do que está a acontecer e uma 
rápida e eficaz resposta ao cliente”.
Em relação às empresas de distribuição 
(agências de viagens, operadores turís-
ticos, etc), em particular, o responsável 
da Viatecla acredita que “tanto o canal 
mobile, como os ambientes de negó-

cio B2C e B2B, precisarão de um foco 
maior no cliente, tanto no aumento da 
capacidade de diferenciação e controlo 
do produto, como na gestão da comu-
nicação precisa e dos elos de contacto 
com o cliente para lhe dar bom apoio e 
acompanhamento”.
João Taborda, responsável de vendas da 
TTS – Travel Technology & Solutions, re-
conhece um aumento da procura nesta 
fase, um sinal de que a pandemia veio 
acelerar a necessidade das empresas 
apoiarem o seu negócio com tecnolo-
gia. “Estes últimos meses têm sido de 
alto volume de trabalho comercial, com 
muito interesse por parte das agências 
de viagens, inclusive de mercados que 
eram um pouco reticentes à adop-

ção de novas tecnologias disruptivas, 
como as que a TTS fornece”. Soluções 
que permitem aos agentes de viagens 
terem flexibilidade de trabalhar “anyti-
me, anywhere” viram “um aumento 
substancial de procura” durante a tran-
sição para o teletrabalho, refere João 
Taborda, que acredita que este é “um 
processo que não terá volta atrás”. “Esta 
nova tendência tem sido validada pelos 
painéis de especialistas na nossa série 
de Webinars “TTS Talks | Around the 
World”, que estão a planear manter os 
seus agentes de viagens com a flexibili-
dade de trabalharem de casa”, refere.  O 
responsável da TTS afirma ainda que as 
soluções de maior procura são aquelas 
que permitem, por um lado, “mobili-

M

Carina Monteiro - cmonteiro@publituris.pt • Fotos: DR

Pandemia acelera 
transição digital das 
empresas turísticas
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dade, flexibilidade e aumento de pro-
dutividade” das agências de viagens, 
por outro, ferramentas “que ajudam os 
agentes a lidar com maior facilidade 
com as necessidades da situação atual 
e a servir melhor os clientes no cenário 
de retoma que está a iniciar, permitin-
do-lhes oferecer um melhor nível de 
serviço “.

Alojamento
Mas se este é o panorama nas agências 
de viagens, no alojamento também 
se procuram soluções na tecnologia 
que permitam enfrentar esta nova re-
alidade. “Nesta reabertura estamos a 
assistir a uma onda de inovação e cria-
tividade por parte dos hotéis. Existe 
uma necessidade, acima de tudo, de 
garantir as jornadas ‘contactless’, onde 
efetivamente o distanciamento social 
é privilegiado. No caso do ecossistema 
português, existem várias startups e 
empresas tecnológicas com capacidade 
de ajudar os hotéis neste novo normal, 
garantindo que a transição digital seja 
feita de forma rápida mas sem fricções, 
garantindo processos que são mais efi-
cientes. A tecnologia na hotelaria está 
cada vez mais democratizada, permi-
tindo que qualquer unidade, indepen-
dentemente do seu tamanho, consiga 
aceder à mesma”, refere João Freitas, 
Head of Business Development da HiJi-
ffy.  A empresa com sede em Santarém 
apresenta uma solução tecnológica que 
centraliza, automatiza e mede todas as 
atividades de atendimento ao cliente 
nos hotéis. Nesta fase de reabertura 
dos hotéis, a HiJiffly aponta quais as 
ferramentas que recolhem maior pro-
cura entre as unidades hoteleiras. “O 
concierge virtual durante a estadia” é 
uma delas. “Idealmente que permita 
aos hóspedes efectuar ‘self check-in’ di-
gital, a marcação de serviços e o ‘express 
check-out’ através dos seus canais de 
comunicação favoritos, como é o caso 
do WhatsApp”, refere. Também o “con-
tactless check-In/check-out” é uma das 
soluções mais procuradas, sobretudo 
as que permitam check-in e check-outs 
através dos telemóveis dos hóspedes, 
“idealmente conectadas com os PMS”. 
Por fim, os menus digitais e reservas de 

mesas nos restaurantes; e as fechadu-
ras digitais, em especial, as que permi-
tam ao hóspede entrar no seu quarto 
apenas tocando no seu telemóvel. “O 
principal problema está, muitas vezes, 
no elevado custo da troca de todas as 
fechaduras”, constata.
Também Luís Brites, CEO da Clever Hos-
pitality Analytics, partilha da opinião 
que a pandemia veio acelerar o proces-
so de transição digital das empresas e 
a aposta na tecnologia. O responsável 
acrescenta que existe atualmente “uma 
melhor compreensão de que a transi-
ção digital não se resume a ter mais fer-
ramentas digitais, mas sim na redefini-
ção dos modelos de negócio, gestão e 
organização interna de forma transver-
sal nas organizações hoteleiras”. Neste 
ponto em concreto, Luís Brites defende 
que “o avanço será de anos e a aposta 
na tecnologia refletirá inicialmente os 
momentos concretos na relação com 
o hóspede em que a operação hotelei-
ra tem já de adaptar-se a muito curto 
prazo, mas a médio prazo a aposta na 
tecnologia será transversal”. Do ponto 
de vista operacional, as soluções que 
suportam uma “Contactless Guest Jour-
ney Experience” maximizando a segu-
rança dos hóspedes são as que reúnem 
maior procura dos hotéis, na opinião de 
Luís Brites. Neste sentido, indica quatro 
áreas fundamentais. Em primeiro lugar, 
as unidades devem focar-se nos dados, 
uma vez que a “utilização de informa-
ção ao momento e na perspetiva futura 
da evolução do negócio, semana a se-
mana, mês a mês será um fator crítico 
de sucesso e proporcionar aos gestores 
hoteleiros estas “armas” no modelo 
económico possível será o grande de-
safio dos parceiros tecnológicos”. Em 
seguida, deve haver uma integração 
Mobile/Mobile Services/Self-Service. “O 
conceito de Bring Your Own Device está 
ligado ao tema da desmaterialização 
dos processos com o objetivo de utilizar 
o equipamento móvel do cliente para 
todo o relacionamento com o hotel, 
self pré check-in e self-check-in, abrir a 
porta do quarto, self-checkout, pedidos 
de serviço ou de informação, menu di-
gital do restaurante e gestão de mesas, 
‘contactless payments’, visualização da Página 45
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conta-corrente, etc”, explica. Deve tam-
bém haver uma aposta no CRM, Inteli-
gência Artificial e Chatbots. “A comuni-
cação direta com hóspedes  em todas as 
plataformas de comunicação pode ser 
uma forma fundamental de captação 
de negócio, ferramentas tecnológicas 
que permitam perceber como foi a per-
ceção da anterior experiência do cliente 
e modular comunicação, numa lógica 
de CRM, convidando-os a regressar 
oferecendo algum benefício adicio-
nal”, defende. Luís Brites destaca ainda 
as ferramentas analíticas “on-the-fly”. 
“As soluções da Clever são digitais por 
natureza, soluções Analíticas & BI que 
permitem ter informação imediata que 
permita ações tácticas no momento 
em que temos o cliente na unidade 
para maximizar a receita da estadia, 
será fundamental, pois os hóspedes a 
médio prazo serão menos, as taxas de 
ocupação médias serão menores e o 
hoteleiro tem de olhar analiticamente 
para cada hóspede que tem em casa”. 
Felipe Ávila da Costa, CEO da Infras-
peak, também não tem dúvidas: “Esta 

experiência forçada de digitalização e 
trabalho remoto associada à pandemia 
está a dar espaço para novas formas 
de pensar e inovar, pois foi possível ve-
rificar na prática que algumas rotinas 
podem ser feitas de forma remota/
digital, assim como há ganhos claros 
de eficiência, qualidade e controlo”. O 
responsável da plataforma inteligente 
de gestão de manutenção e infraestru-
turas acredita que no turismo, onde se 
valoriza tanto o contacto humano e a 
hospitalidade, “haverá uma fusão en-
tre a personalização e a digitalização, 
de forma a garantir quer o conforto, 
segurança e a eficiência das operações, 
clientes e staff”. Soluções tecnológicas 
que contribuam para melhorar a quali-
dade do serviço ao mesmo tempo que 
permitam colmatar a necessidade de 
distanciamento terão grande adopção 
neste período, na opinião do respon-
sável. O CEO da Infraspseak destaca os 
chatbots que permitam o check-in di-
gital, a gestão de pedidos e de reservas 
para almoço, pequeno almoço, etc.; as 
soluções ‘low touch’ que diminuam os 

contactos com superfícies ou objetos, 
como aplicações móveis para abrir as 
portas do quarto; e, finalmente, as so-
luções tecnológicas operacionais que 
permitam ao staff uma comunicação 
e uma colaboração eficaz, mesmo que 
de forma remota ou em equipas mais 
reduzidas, evitando o contato com fo-
lhas e facilitando o acesso aos dados e a 
implementação de processos.

Hotéis vs OTA’s
João Trindade, VP of Marketing & Pro-
duct da GuestCentric, a empresa espe-
cializada em software de marketing 
digital na cloud, considera que a esma-
gadora maioria dos hotéis fez a transi-
ção digital nos últimos 10 anos.  O que 
“esta crise veio trazer ao ramo hoteleiro 
foi mostrar a frágil posição em que os 
hotéis estão relativamente às grandes 
OTAs”. “Numa altura em que a gestão 
do relacionamento com os clientes é 
da maior importância, “os hotéis viram-
-se numa posição dificílima em que as 
OTAs decidiram por eles sobre como 
gerir as reservas que tinham, passan-

do por cima dos interesses dos hotéis. 
Esta atitude criou, além de um enorme 
problema financeiro para os hotéis, um 
problema de relacionamento com os 
seus clientes e de confiança com quem 
devia ser seu parceiro”. “Não havendo 
nada de positivo nesta crise, estas situ-
ações deviam ser “um abrir de olhos” 
para os hoteleiros que ainda não têm 
uma estratégia clara para apostar no 
canal direto”. Quanto às tendências 
desta nova realidade pós-pandemia, 
João Trindade constata que “talvez por 
causa dos problemas que os viajantes 
tiveram com as reservas feitas através 
de parceiros/OTAs, a análise dos nossos 
dados mostra um crescimento mais 
acentuado das reservas diretas compa-
rativamente com as das OTAs. As pes-
soas tentam garantir diretamente com 
os hotéis a flexibilidade da sua reserva. 
Estas novas políticas de cancelamento 
são essenciais para esta nova realidade. 
Os canais de comunicação com os hós-
pedes também são da maior importân-
cia para garantir uma pré-estadia sem 
surpresas”, conclui.  P

»»
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“A economia 
portuguesa 

não pode 
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propostas para a capitalização 
das empresas turísticas. 
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epois de ter apresentado 
um plano com 99 medi-
das de apoio à atividade 

turística, a Confederação do Turismo 
de Portugal (CTP) reuniu, num novo 
documento, medidas para a capitali-

zação das empresas. O objetivo é per-
mitir que a oferta turística consiga 
sobreviver até à retoma do turismo 
que se prevê em 2021. Em entrevista, 
o presidente da CTP, Francisco Calhei-
ros afirma que o desconfinamento 

A Confederação do Turismo de Portugal 
apresentou novas propostas para a 
capitalização das empresas turísticas.

teve problemas, nomeadamente nos 
aeroportos e na permissão de even-
tos com milhares de pessoas.

Que impacto terá a não inclusão de 
Portugal no corredor aéreo do Reino 

“Qualquer plano estratégico para 
o país tem que integrar o turismo”
Carina Monteiro / cmonteiro@publituris.pt • Fotos: Frame It

Análise
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crítico. É um facto que as pessoas 
chegavam ao aeroporto e não havia 
nenhum controlo. Também é um 
facto que se fossem para o aeropor-
to da Portela ou para do Funchal, as 
restrições eram completamente di-
ferentes e não pode ser. Quando se 
está a desconfinar, as ideias têm de 
ser muito claras. Não pode haver um 
peso e duas medidas.

Mas existe atualmente. Quem qui-
ser viajar para a Madeira ou para os 
Açores tem de apresentar um teste.
Essa é a primeira questão: tem de 
haver uma ideia clara. Agora está 
melhor. No princípio não havia nada. 
O que esteve na origem da projeção 
negativa que tivemos do Algarve? 
Uma festa de Lagos. O Algarve tem 
muito poucos infetados, mas as pes-
soas gostam apenas de referir os sur-
tos. Portanto, não deveria ter existido 
essa festa, assim como não deveria 
ter existido o 1º de maio, as várias 
manifestações e a festa do Avante. 
Devemos estar a desconfinar para o 
estritamente necessário. A economia 
não pode parar. Decidir uma questão 
entre saúde pública e economia é um 
binómio muito difícil de gerir. Reco-
nheço que este equilíbrio é difícil e, 
por isso, não faz sentido fazer mani-
festações e festas com milhares de 
pessoas. 

Então o que está a dizer é que o des-
confinamento devia ter sido mais 
lento, mais progressivo e com outro 
tipo de medidas?
Não, o que digo é que o desconfia-
namento teve alguns problemas. 
Na questão dos aeroportos, tem de 
existir regras claras e é a Direção 
Geral de Saúde que tem de definir. 
As regras de entrada de um país tão 
pequeno como o nosso têm de ser 
todas iguais. Começámos a abrir com 
pouco controlo. As regras têm de ser 
claras, mais controladas e tem de ha-
ver uniformidade nos critérios. A se-
gunda questão está relacionada com 
os eventos. Em determinado tipo de 
eventos, a polícia tem de fiscalizar. 
O que digo é que a economia tem de 
funcionar, mas refiro-me a ativida-

Unido?
Tem havido uma série de reuniões 
entre Ministérios dos Negócios Es-
trangeiros, técnicos, turismo, no 
sentido de explicar o que se está a 
passar em Portugal. A própria Con-
federação do Turismo de Portugal já 
reuniu duas vezes com o Embaixa-
dor britânico. 
Há realidades que não vale a pena 
escamotear. Estamos com números 
bastante significativos na região de 
Lisboa. Mas não me parece que essa 
situação ponha em perigo o facto de 
Portugal não ser um país seguro. O 
pior cenário seria não se poder voar 
para Lisboa. No entanto, o Algarve e 
a Madeira, que concentram 90% dos 
britânicos, nomeadamente no verão, 
são duas regiões com a situação sani-
tária perfeitamente controlada. Por-
tanto, penso que é impensável que 
se venha a proibir ou a exigir qua-
rentenas à vinda dos britânicos para 
Portugal. Esse é um cenário que nem 
quero abordar. Se vier a acontecer, 
não tenho dúvidas que existem mui-
tos aspetos políticos por detrás disto. 
Já o disse e reafirmo: se os turistas 
britânicos não forem para o Algarve 
vão para outro destino de férias con-
corrente. Portanto, é evidente que há 
questões políticas em cima da mesa. 
Se Portugal perder turistas britânicos 
outros vão ganhar.

O Governo tem feito todos os esfor-
ços diplomáticos para que Portugal 
esteja incluído na lista? 
O Governo tem feito tudo para que 
isso aconteça. Quer a secretária de 
Estado do Turismo, quer o Turismo 
de Portugal têm-se desdobrado para 
conseguir que Portugal esteja inclu-
ído no corredor aéreo. No entanto, 
no que diz respeito à capacidade de 
Portugal ser eficiente na diplomacia 
económica, penso que não é um dos 
nossos pontos fortes. Nunca fomos. 
Não este Governo especificamente. 
Historicamente, não somos fortes na 
diplomacia económica. 

Alguns países europeus não abri-
ram fronteira com Portugal. Consi-
dera que são também questões po-

líticas? Que leitura faz?
O que é fundamental para Portugal 
são os mercados de Espanha, Fran-
ça, Itália, Reino Unido e Alemanha. 
Aqui estão 90% dos nossos turistas 
europeus. Estávamos numa senda 
de crescimento. Os números acumu-
lados de janeiro e fevereiro variaram 
entre 11% e 14%, março – primeiro 
mês de Covid-19 -  teve uma quebra 
de 50%, e abril de 97%. Portanto, o 
ano de 2020 já está perdido. Agora 
pode ser horrível ou só muito mau. 
Temos de começar a olhar para os 
anos seguintes para tentarmos recu-
perar e manter a nossa oferta. Disse 
sempre que 2021 vai ser um ano de 
recuperação e em 2022 voltaremos 
aos resultados. Se a Dinamarca ou a 
Grécia não abrem fronteiras? São as-
petos políticos, não tem impacto. 

Desconfinamento
Qual a sua opinião sobre o controlo 
nos aeroportos portugueses?
Elogiámos o Governo no confina-
mento, já no que diz respeito ao des-
confinamento sou um pouco mais 

A

»»

“Quando se está 
a desconfinar, as 
ideias têm de ser 
muito claras. Não 
pode haver um peso 
e duas medidas”

...
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des económicas necessárias. Não é 
necessário haver uma festa de quatro 
mil pessoas.

Tem algum receio que a situação 
que se vive na região de Lisboa pre-
judique a imagem de Lisboa e de 
outros destinos?
Não temos como dizer que isto é 
bom. Mas penso que, por um lado, 
estes casos estão circunscritos, por 
outro, Portugal é um dos países que 
mais testes faz. Logo, quanto mais 
testes, mas infetados aparecem. Em 
terceiro lugar, ninguém sabe, no fun-
do, porque é que está a haver neste 
momento um surto maior em Lisboa 
do que há três meses. Todos sabemos 
muito pouco sobre a doença. 

TAP
Qual é a leitura que faz da atual situ-
ação que se vive na TAP?
Não gosto de ver nenhuma empresa 
em geral, e muito menos a TAP em 
particular, a ser discutida na praça 
pública. Não pode ser discutido em 
praça pública se a TAP deve voar mais 

para um destino ou outro. A TAP foi 
privatizada antes deste Governo. Ha-
via uma acionista privado e, quando 
uma empresa é privada, se ganha 
dinheiro, distribui resultados, quan-
do perde tem de aumentar o capital 
e, no momento em que não houver 
capital, pode ir à falência. A privati-
zação foi revertida por este Governo 
e, neste momento, o Estado tem 50% 
do capital da TAP. Há duas coisas que 
têm de acontecer: os acionistas têm 
de se entender e têm de mandar na 
TAP. Não sinto que haja um entendi-
mento perfeitamente claro. Não é  de 
salutar vermos todos os dias na tele-
visão declarações do acionista priva-
do da TAP, do CEO, do Estado. 

Defende que o Estado também deve 
mandar?
Sim, manda o maior acionista. Em 
suma, o que defendo é que os deten-
tores de capital cheguem a acordo e 
em, segundo lugar, que executem. 
Faz-me alguma confusão quando 
vejo declarações de aviso. Não consi-
go compreender o sentido.

Concorda com a ideia que, se houver 
injeção de capital público, a TAP tem 
de servir todos os portugueses?
A empresa tem de ser rentável. E se 
um voo é rentável, sim. Não vou dis-
cutir, caso a caso, as várias empresas 
públicas regionais que precisam de 
injeção de capital público. Somos um 
país, não somos uma região. Existe 
um Governo da República que trata 
de administrar da melhor maneira 
as suas receitas e despesas. Se os por-
tugueses acharem que geriu bem, 
dão-lhes o seu voto. Obviamente que 
há questões que são incontornáveis. 
Independentemente de ser lucrativo 
ou não, temos de assegurar voos para 
a Madeira e Açores. É serviço público. 

Plano de Estabilização Econó-
mica e Social (PEES)
A CTP elogiou algumas medidas 
que constam do PEES apresentado 
pelo Governo. De que novos apoios 
precisam as empresas do turismo 
no futuro?
As primeiras medidas de apoio à 
economia foram positivas no nosso 

“Não tenho dúvidas 
que o turismo vai 
voltar a ser o motor 
da economia”

...
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entender. Destaco duas grandes li-
nhas: por um lado o lay off, que foi 
uma medida muito oportuna para 
as empresas; em segundo lugar, o 
apoio de 1,7 mil milhões de euros só 
para o turismo. O Plano de Retoma da 
CTP, com 99 medidas, foi, de alguma 
forma, um contributo para o PEES, e 
muitas destas medidas acabaram por 
ser vertidas neste plano, como por 
exemplo a dedutibilidade do IVA, as 
medidas específicas para o turismo 
e o reforço das linhas do Turismo de 
Portugal. O balanço até aqui é posi-
tivo. Mas o PEES é um indicativo do 
que vai acontecer até ao final do ano 
e terá de ser aprovado por Bruxelas. 
Vamos entregar esta semana ao mi-
nistro da Economia um documento 
com as nossas propostas para capi-
talização das empresas. As medidas 
que tivemos, exceto o lay off, foram 
medidas de empréstimos e de pro-
longamento das responsabilidades 
das empresas. Esta crise está a ser 
mais profunda e a demorar mais do 
que pensávamos. Neste momento, 
não podemos continuar a falar em 

empréstimos, temos de falar em me-
didas de capital, se necessário, sub-
venções a fundo perdido. Temos que 
permitir que a nossa oferta turística 
continue a existir. O Estado tem este 
trade off: ou as empresas fecham e 
vai tudo para o desemprego e, quan-
do o turismo abrir, não há oferta ins-
talada no mercado; ou viabiliza as 
empresas para que a oferta esteja 
instalada quando isto passar.
Se juntarmos ainda o que resta do 
Portugal 2020, o Portugal 2030, o 
SURE, e tudo o que está para vir nos 
próximos anos, é uma bazuca de di-
nheiro. Não é por falta de dinheiro. 
Temos é de ter projetos e criatividade 
para que esse dinheiro chegue às em-
presas. Estamos ainda a lutar por um 
programa específico para o Turismo. 
O dinheiro que vai estar disponível 
daqui até ao final do ano no PEES é 
muito.

António Costa e Silva foi convidado 
pelo primeiro-ministro para dese-
nhar um plano de recuperação eco-
nómica para os próximos 10 anos. As 
confederações serão ouvidas para 
este plano?
Consideraria muito estranho que a 
pessoa responsável por elaborar um 
plano de reestruturação da econo-
mia portuguesa não falasse com a 
CTP a seu tempo. Todo e qualquer 
plano estratégico para o país tem 
que integrar o turismo. A economia 
portuguesa não tem condições para 
dispensar o turismo.
Há questões em que não tenho gran-
des dúvidas. A primeira é que a his-
tória do ‘overtourism’ já morreu. Que 
fique claro de uma vez por todas que 
o turismo não foi ajudado em nada. 
Reuniram-se uma série de condições, 
muito à volta dos empresários, que 
tiveram engenho e arte para fazer 
do turismo, nos últimos dez anos, o 
motor da economia. Mas dito isto, o 
que provámos é que é possível fazer 
melhor que os outros. Não tenho dú-
vidas que o turismo vai voltar a ser o 
motor da economia.

É possível que muitos negócios en-
cerrem?

Assistimos a uma crise sem paralelo. 
É impensável não haver milhares de 
empresas e milhares de trabalhado-
res no desemprego. Mas também 
julgo que é a curto prazo. É recupe-
rável. Mas, e nomeadamente no tu-
rismo, a seguir ao verão vamos ter 
problemas.

Algum setor vai sofrer mais?
Cerca de 90% dos nossos turistas 
vêm por via aérea, não havendo nes-
te momento voos, é evidente que 
todos vão sofrer, seja a hotelaria, a 
restauração, as agências de viagens. 
Diria que, provavelmente, na ani-
mação turística e nos eventos está 
o pior caso, porque os eventos estão 
proibidos até ao final de setembro. 
Devem ser provavelmente os mais 
afetados. Mas estamos a discutir 
quem vai perder 70% ou 80%. 

Qual será a perda das empresas tu-
rísticas este ano?
Uma quebra de 52% a 54% de acor-
do com um estudo que fizemos, em 
que falámos com muitas entidades: 
aeroportos, companhias aéreas, 
agências, hotéis, online, etc. Estu-
dámos massivamente este número. 
Será menor no verão, por causa do 
turismo interno.

Há quem defenda que a realiza-
ção da final da Liga dos Campeões 
pode ser um fator de risco para 
Portugal. Qual é a sua leitura?
Tudo leva a crer que a final da 
Champions não terá adeptos nos 
estádios. Se tivéssemos adeptos era 
complicado. As medidas de con-
trolo das equipas são apertadas e 
o risco de contágio é diminuto. Por 
outro lado, as grandes eventos são 
aquilo que mais pode promover 
um país. Num ano em que não vai 
haver o Euro, a Final da Champions 
será abertura dos jornais. Não nos 
podemos esquecer que todos os 
países vão disputar turistas. O que 
é melhor para promover o turismo 
do que abrir os jornais de todos os 
países? É algo que não podemos 
perder e não considero que possa 
correr mal. P

“Se os turistas 
britânicos não 
forem para o 
Algarve vão para 
outro destino de 
férias concorrente. 
Portanto, é evidente 
que há questões 
políticas em cima da 
mesa. Se Portugal 
perder turistas 
britânicos outros 
vão ganhar”

...
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portuguesa 
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A Confederação do Turismo 
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VIA NAVEGÁVEL DO DOURO 

Douro preparado para pôr os barcos a trabalhar e à 
espera dos turistas 
Após meses de paragem forçada devido à covid-19, os barcos turísticos estão prontos para pôr os motores a trabalhar e os clientes 

começam a chegar timidamente, a conta-gotas, ao cais do Pinhão e da Régua, no coração do Douro vinhateiro. 

Várias empresas marítimo-turísticas 
estão instaladas na vila do Pinhão, con-

celho de Alijo, distrito de Vila Real. As 
embarcações atracadas no cais, desde 
veleiros a barcos rabeio, esperam pelos 
turistas que, nos anos anteriores, inva-
diam este território provenientes dos 
mais diferentes países. 

A Administração dos Portos do Dou-
ro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) 
informou o restabelecimento da ativida-
de marítimo-turística na Via Navegável 

do Douro (VND), ressalvando que esta 
deve cumprir as recomendações ema-
nadas pelas autoridades de saúde. 

A Magnífico Douro já leve os primei-
ros dois clientes após a pandemia. 

"Muito reduzido, não tem nada a ver 
com os anos anteriores, temos tido um 
passeio de barco por dia e são sempre 
casais ou famílias. A parte do distan-

ciamento social está automaticamente 
assegurada", afirmou Rui Ferreira, que 
trabalha naquela empresa. 

Uma família que fez um passeio de 

uma hora pelo rio Douro num barco ra-
beio afirmou "viemos passar quatro dias 

ao Douro. A viagem de barco foi ótima, 

fomos só nós. só a nossa família, foi mui-

to bom", disse Fernanda Pires. 

São brasileiros, vivem no Porto há 
dois anos e procuraram o Douro que 
já conhecem bem por causa do calor e 
pela segurança que inspira. 

"Por enquanto está tudo muito erga-

  

nizado. não assusta. Tem lugares com 

muita gente e aí nos retraimos", acres-

centou Maria Amélia Pires, também da 
mesma família. 

Rui Ferreira acredita que "aos pou-
cos o movimento vai começar a cres-
cer", no entanto ressalvou que a maior 

parte do negócio era feita com turistas 
internacionais. 

"Não esperamos ter os números do 
ano passado, mas acreditamos que já 
vai dar para trabalhar", salientou. 

Segundo dados da APDL, em 2019 

a Via Navegável do Douro atingiu os 
1,644.937 passageiros, com uma taxa 
de crescimento de 26,92% . 

A maioria dos passageiros optou 

pelos cruzeiros na mesma albufeira 
(81%), seguindo-se os cruzeiros de um 

dia, os barcos hotel e as embarcações 

de recreio. 
Em 2019, contabilizaram-se 85 ope-

radores (77 em 2018 e 61 em 2017), 186 

embarcações e uma capacidade total 

de 11.007 passageiros. 
Enquanto se aguardava pela reati-

vação da atividade, foram sendo prepa-

rados os procedimentos de segurança 

agora obrigatórios, como as máscaras, 

o álcool gel e os produtos para a de-

sinfeção que é feita após cada viagem. 
A Companhia Turística do Douro 

também já arrancou. "Felizmente já te-
mos algumas reservas, não são muitas, 
comparando com o ano passado não 
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tem nada a ver, mas as pessoas come-

çam a vir aos pouquinhos. A partir do 

momento em que souberam que íamos 

reabrir já caíram algumas reservas", 
afirmou Vânia Ramos. 

A quebra de clientes "está a ser 

muito grande este ano", mas, para esta 

responsável, "continuar parados é que 

já não dava mais". 
"Mais vale trabalharmos com o pú-

blico daqui, aos poucos vão reabrindo 

os aeroportos e penso que vai haver 

uma maior procura principalmente na 

época das vindimas", frisou. 
Com a reativação da atividade, a 

empresa vai retirando os treze funcioná-

  

rios do 'lay-off ', tendo decidido manter 

as mesmas tarifas até 2021. 

A maior embarcação da Companhia 

tem capacidade para 60 passageiros, 

mas a bordo, agora, só poderão seguir 

40. Com saídas regulares, são feitos 

passeios de uma hora e de duas horas. 

"Temos algumas marcações para 

as próximas semanas, poucas. Está a 
começar timidamente, mas está a arran-

car", afirmou Paulo Mesquita, da Ânima 

Durius. 

Esta empresa de animação turística 

só faz passeios privados para famílias 

ou pequenos grupos de amigos, pelo 

que. segundo o responsável, "o risco de 

contacto é muito menor". 

"Temos vindo gradualmente a au-

mentar e a crescer ao longo dos anos 

e prevíamos para 2020 um excelente 

ano, talvez o melhor de todos", subli-

nhou Paulo Mesquita. 
António Pinto. da Douro à Vela, tam-

bém está preparado para arrancar e a 

aguardar os clientes. "O nosso mercado 

efetivamente é o internacional, projeta-

mos o negócio nesse sentido, traba-

lhamos para quem vem fazer férias a 

Portugal e visita o Douro", afirmou. 

As suas embarcações estão atra-

cadas mais abaixo no rio, no Cais da 

Folgosa. "As nossas energias estão já 

a apontar para 2021. Estamos atentos à 

evolução da pandemia e a esperar que 

não haja uma segunda vaga até ao final 

do ano porque, a acontecer, 2020 seria 

um ano menos dois. É preocupaste", 

salientou. 
Portugal está a concretizar um plano 

laseado de de.sconfinamento e de reati-

vação da economia. 
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Novo Portal Turístico 
A Câmara Municipal de Terras de Bouro tem em 

marcha várias iniciativas com objetivo de relançar a 
economia local, nomeadamente do setor do turismo, 
tendo concebido, num trabalho conjunto entre vários 
setores da autarquia, um portal turístico no sentido de 
"colmatar uma lacuna de há longa data que impedia 
uma eficaz promoção do território". 

Em comunicado, refere que, a curto prazo. a au-
tarquia irá contactar com todos os agentes ligados ao 
turismo para que cada estabelecimento da restaura-
ção, unidades de alojamento, empresas de animação 
e outros serviços ligados ao turismo possam promover-
-se no referido portal. "Trata-se de um portal intuitivo 
e de fácil utilização para que os turistas e visitantes 
possam usufruir dos nossos recursos turísticos, com 
principal destaque para o património natural e cultural, 
bem como a vasta rede de trilhos pedestres 'Na Senda 
Miguel Torga- , acrescenta. 
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Estado atual da pandemia e as restrições ao turismo - análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=72e16785-ea96-450f-ab2e-

a41dc7ac922f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vamos agora analisar a situação do turismo em Portugal com Cristina Siza Vieira, diretora executiva
da Associação da Hotelaria de Portugal.
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Turistas britânicos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a96f1280-6b78-470b-b463-

1b90fb975de7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve já começou a receber turistas britânicos. Aviões provenientes do Reino Unido aterraram em
Faro e vários turistas britânicos mostraram-se descontentes com a quarentena que terão de cumprir
quando regressarem a casa.
Declarações de Miguel Campina, empresário de restauração.
 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-07-05 21:13
 RTP 3 - 360 , 2020-07-05 22:14
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-05 01:12
 RTP 2 - Jornal 2 , 2020-07-05 21:41
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-06 09:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-06 09:49
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-06 11:30
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Turistas ingleses no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d65ee70d-9672-4469-8a5b-

e4063c89373c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A quarentena exigida pelo Reino Unido a quem regressa de Portugal está naturalmente a deixar os
voos para o Algarve quase vazios. Os britânicos que não desistiram das férias no sul de Portugal,
criticam a decisão do Governo britânico.
Declarações de João Fernandes, pres. Turismo do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-05 13:16
 SIC - Jornal da Noite , 2020-07-05 20:17
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-06 06:15
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-06 07:16
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-06 08:12
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-05 20:18
 SIC Notícias - Jornal de Domingo , 2020-07-05 22:51
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-06 06:16
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-06 07:17
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-06 08:12
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-06 09:20
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-06 10:38

Página 58



A59  
SIC

 	Duração: 00:02:26

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87391859

 
05-07-2020 13:13

1 1 1

Taxa de desemprego no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b33e26dc-ac06-4555-9b53-

858e476171b0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A taxa de desemprego no Algarve aumentou mais de 200%, há quase 28.000 desempregados,
sobretudo no setor da hotelaria.
Declarações de Jorge Beldade, Diretor Regional Operações Grupo Tivoli Hotels & Resort; Madalena
Feu, Dir. Regional de Faro Instituto Emprego e Formação Profissional; Elidérico Viegas, pres. Ass.
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve; José Carlos Rolo, pres. da Câmara Municipal de
Albufeira.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-05 13:14
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-05 16:27
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-07-05 19:19
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Em análise: Algarve sem ingleses

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ea838e7d-545e-4a80-88b7-

0ddda0e47ded&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A decisão do Reino Unido, que desaconselha viagens a Portugal e que impõe uma quarentena aos que
regressa a Inglaterra, será certamente mais um entrave à retoma do turismo.
Análise de Carlos Leal, Diretor-geral da United Investments Portugal.
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Turistas espanhóis no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f89196b0-ee27-4d78-8392-

eff47fbc8236&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve já começou a contar com turistas espanhóis. Os hotéis ainda mantêm taxas de ocupação
baixas e sentem a falta de turistas britânicos, mas nos restaurantes já há marcações.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-05 08:43
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-05 09:26
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-05 08:44
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-05 09:27
 RTP 3 - 360 , 2020-07-04 22:33
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-04 00:50
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Portugal fora do corredor turístico britânico - Embaixador do Reino Unido diz estar desiludido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b71dd3f3-25f4-426a-a6a9-

10cb69884798&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A embaixada do Reino Unido em Lisboa disse esperar que os números se alterem, para que Portugal
venha a ser incluído na lista de países para onde os britânicos podem viajar sem quarentena
obrigatória no regresso. Em Lisboa e no Algarve, as perspetivas para o turismo são para já muito
desanimadoras.
Comentários de Chitra Stern, empresária britânica em Portugal; Connor Gillen, proprietário de bar em
Portugal; Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Nelson Granadeiro, empresário; João
Soares, diretor hoteleiro.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-04 20:11
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-07-04 21:38
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Albufeira sofre com falta de turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b76488ef-b843-41ba-b829-

db695e17e5cd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A exclusão de Portugal do corredor aéreo do Reino Unido, está a gerar grande preocupação entre os
empresários do Algarve. A região depende em larga escala deste mercado turístico. A TVI esteve em
Albufeira e ouviu os receios de quem tem negócios junto à praia dos Pescadores e não sabe como vai
ser o resto do verão.
Comentários de Rui Raimundo, gerente de restaurante; Dário Mestre, proprietário de restaurante; Ana
Pereira, colaboradora de restaurante.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-04 20:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-04 22:35
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-04 01:08
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-05 08:31
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-05 09:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-05 10:17
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-05 12:25
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Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0f08f8a-db20-4e8d-a80b-

08f824bf5719&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal quer propor o Reino Unido que apenas os passageiros vindos de Lisboa cumpram a
quarentena obrigatória anunciada pelo Governo britânico. A proposta foi adiantada por Augusto Santos
Silva na RTP, que voltou a considerar absurda a decisão de não colocar Portugal na lista de países
seguros. O Presidente e o primeiro- ministro sublinharam que a região do Algarve tem números muito
melhores do que alguns países considerados seguros e que o próprio Reino Unido. O problema é que
quando se comparam os dois países em contágios por 100.000 habitantes, constata-se que Portugal
tem, de facto, mais casos do que o Reino Unido.
Comentários de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros; Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República.
 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-07-04 21:03
 RTP 3 - 360 , 2020-07-04 22:02
 RTP 3 - 360 , 2020-07-04 22:59
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-04 00:21
 RTP 2 - Jornal 2 , 2020-07-04 21:53
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COVID-19 no Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=47da2b40-7b64-4e57-bce8-

f4bdebce0441&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Reino Unido, o tempo é de desconfinamento. Na Inglaterra, os media já lhe chamam de super
sábado. É passo mais ousado no desconfinamento, com a reabertura de bares, restaurantes,
cabeleireiros e outros setores do comércio. Mas nas ilhas britânicas ainda se fala no corredor aéreo e
no facto de Portugal ter sido excluído.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-04 20:01
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-04 22:32
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-04 00:39
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-04 01:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-05 08:29
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Entrevista a Augusto Santos Silva

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e98d1cf2-7ff8-4227-a397-

f3d5476f2b2f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
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Algarve contesta decisão britânica

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1b4005cd-56b4-4f25-b691-

f523ff90fe90&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Se a pandemia já prometia fazer deste o pior Verão em termos turísticos para o Algarve, o anúncio de
que o Reino Unido vai continuar a exigir quarentena a quem regresse de Portugal está a deitar por
terra as esperanças de que julho e agosto pudesse equilibrar as contas.
Declarações de Nelson Granadeiro, empresário, João Soares, diretor hoteleiro, Carlos Leal, diretor
hoteleiro.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-04 13:09
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Portugal fora do corredor turístico britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d09771b-e4db-4277-af45-

b3d4feaa51bf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal está fora da lista de países que o Reino Unido considera seguros para restabelecer os
corredores aéreos sem obrigação de quarentena no regresso. Para os responsáveis políticos
portugueses, a decisão não faz sentido.
Declarações de Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República, Marta Temido, Ministra da Saúde.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-04 13:06
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-07-04 14:17
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 16:15
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 17:21
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-07-04 19:13
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Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=80109d74-775d-4b3e-90e4-

bf57d93578f3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A exclusão de Portugal do corredor aéreo do Reino Unido é particularmente penalizadora para a região
do Algarve. Em Albufeira, por exemplo, que vive muito dos estrangeiros, os comerciantes estão
preocupados e preveem um verão ainda mais difícil. O retrato é atípico: num fim de semana de julho,
a TVI teve dificuldade em encontrar turistas britânicos. Os poucos que estão no Algarve dizem-se
solidários com Portugal.
Direto de Albufeira.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-04 13:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-04 15:12

Página 69



A70  
TVI

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87382080

 
04-07-2020 13:03

1 1 1

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=de43f4b1-278f-4108-a0bd-

249cf2082840&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A decisão do Reino Unido de excluir Portugal do corredor aéreo turístico é vista de forma unânime pelo
Governo como injusta. Para os dirigentes políticos a situação epidemiológica nacional não justifica a
medida britânica que, em muitos indicadores, está pior que a portuguesa. A partir de agora, os
turistas que vierem Portugal estão obrigados a cumprir quarentena durante 14 dias no Reino Unido.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Augusto Santos Silva, Ministro dos
Negócios Estrangeiros; Marta Temido, Ministra da Saúde.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-04 13:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-04 15:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-04 16:14
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-04 18:24
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Portugal fora do corredor turístico britânico - PM questiona "qual o local mais seguro?"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=18f818bd-498f-4778-9443-

112ad4559a22&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro reagiu com ironia à decisão do Governo britânico. No Twitter, António Costa
apresentou e fez uma comparação entre um país e uma região, entre o Reino Unido e o Algarve, no
que diz respeito ao número de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes.
 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 07:08
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 09:08
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-03 00:05
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-04 10:05
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 11:24
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-07-04 12:18
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Portugal fora do corredor turístico britânico - PR elogia gestão da pandemia no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1f43dde5-0ac0-41b6-aee8-

3ecff60e2c21&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa afina pelo diapasão semelhante ao do Governo e sublinha que no Algarve, os
números são diferentes.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 07:09
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 08:09
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 09:09
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-03 00:06
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-07-03 01:31
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-07-03 03:01
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-07-03 04:26
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-07-03 05:46
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-07-04 06:50
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-04 10:06
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 11:25
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-07-04 12:19
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Londres considera Portugal inseguro para turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a20e2f30-6c13-49da-9ffe-

3103b6e20474&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal teve hoje mais 11 mortos por COVID-19 mas a Direção-Geral de Saúde não tem a certeza do
número de novos casos adiantando que poderão ser 374. Portugal Continental está fora da lista de
países que o Reino Unido considera seguros para fazer férias.
Declarações de Boris Johnson, PM britânico, Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-04 08:04
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-04 09:05
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-04 08:05
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-04 09:06
 RTP 3 - 360 , 2020-07-03 22:04
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-03 00:23
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-07-04 12:11
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Portugal isolado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=36ba9f78-ece1-4250-ae19-

109afbe71996&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há quase um mês que Portugal não tinha mais de 10 mortos num dia devido à COVID-19. Só hoje,
registaram-se 11. Os dados que nunca tinham sido divulgados tão tarde, foram conhecidos só há
instantes. 374 novos casos depois de ter sido apresentada ao mundo, como exemplo, no combate à
pandemia, Portugal é assim há mais de um mês, o segundo país europeu onde há mais novos casos
por 100.000 habitantes. O primeiro é a Suécia. Só que a Suécia não confinou os seus cidadãos. Por
isso, de todos os países europeus que decidiram confinar, Portugal é onde o desconfinamento está a
correr pior. Nos últimos 15 dias, o país registou o triplo dos novos casos que teria de registar para ser
considerado destino seguro de acordo com os critérios da União Europeia. Os resultados estão à vista,
apesar da abertura de fronteiras no espaço europeu, esta quarta-feira, o mapa do velho Continente
mostra que há ainda 13 países que mantêm fortes restrições ou mesmo uma proibição mais ou menos
evidente, às viagens de e para Portugal. Países como a Áustria, a Eslováquia, a  Dinamarca, a Lituânia
e até a Letónia, a Finlândia ou no Mediterrâneo, Malta e Chipre fixaram critérios que na prática
impedem a entrada de pessoas vindas de Portugal e ainda países como a Estónia, a República Checa,
a Bulgária e a Grécia, obrigam quem viaja a partir de Portugal, a uma quarentena ou então a
apresentação de um teste negativo à covid feito antes da viagem. Hoje mesmo, o Reino Unido decidiu
apenas permitir viagens de e para os Açores e para a Madeira. O Algarve, por exemplo, fica de fora.
Comentários de Nélson Gonçalves, proprietário de restaurante em Silves; Fausto Pinto, presidente do
Conselho Nacional das Escolas Médicas; Mariana Proença, funcionária de infantário em Roskilde; César
Laia, investigador da Universidade Nova de Lisboa.
 
Repetições: RTP 3 - Sexta às 9 , 2020-07-04 13:19
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Turismo britânico é o mais importante no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c12ec74-73cb-455d-9f3e-

3db5830ffdf7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo britânico é o mais importante no Algarve. Só no ano passado, os turistas britânicos
gastaram em Portugal mais de 3 mil milhões de euros pelo que a sua perda é encarada como
catastrófica para a indústria portuguesa do turismo.
Declarações de Hugo Gonçalves, gerente hoteleiro, António Miguel Pina, presidente Associação
Intermunicipal do Algarve.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-04 08:07
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-04 08:08
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-03 00:25
 RTP 1 - Jornal da Tarde , 2020-07-04 13:07
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-07-04 12:14
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Risco de maior recessão na economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3e455156-35f3-424a-b4cf-

f377d3d79e19&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Trata-se de uma das decisões mais severas até agora para a economia portuguesa, nesta crise de
emergência provocada pelo coronavírus. Todo o país se ressente, mas no Algarve o impacto é
especialmente devastador, porque o mercado britânico tem representado em anos anteriores cerca de
um terço do total.
Declarações de João Fernandes, Região Turismo do Algarve; António Pina, comunidade Intermunicipal
do Algarve; João Soares, associação da Hotelaria de Portugal.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-03 20:07
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-04 08:18
 TVI - Jornal da Uma , 2020-07-04 13:12
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-03 01:04
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-04 13:12
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-04 16:16
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-04 18:27
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Portugal fora do corredor turístico britânico - Algarve contesta decisão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e682282-c61f-4c99-9c91-

3ba94b0bac8b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hoteleiros e autarcas do Algarve falam num enorme impacto na região, porque os britânicos
representam um terço de todos os turistas.
Comentários de Elidérico Viegas, AHETA; António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do
Algarve; João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-03 20:03
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-07-03 21:45
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 07:13
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 08:13
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-04 09:13
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-03 00:10
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-04 10:10
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A78  
CM TV

 	Duração: 00:02:55

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 87376197

 
03-07-2020 20:01

1 1 1

Portugal está excluído da lista de países considerados seguros pelo Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a735d602-ae7d-4347-9cbc-

0d8319bb7ca0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal está excluído da lista de países considerados seguros pelo Reino Unido. Os turistas que
viajem para o território português terão que fazer quarentena quando regressarem a Inglaterra.
Declarações de Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
 
Repetições: CM TV - CM Jornal - 20h , 2020-07-03 20:29
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TVI 24

 	Duração: 00:01:08

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87372119

 
03-07-2020 17:05

1 1 1

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido: João Fernandes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8cd593e4-56d5-45c7-8ffe-

030b4f5a47c6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve diz que o Governo do Reino Unido não utilizou critérios
científicos, na decisão de excluir Portugal da lista de países que os ingleses podem visitar.
Declarações de João Fernandes, Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-03 19:02
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A80  
Sport TV+

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: Sport TV+ - Últimas Notícias

 
ID: 87387006

 
03-07-2020 00:54

1 1 1

Portugal Masters antecipado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=594dab04-f961-464a-aca3-

5b7d41d9010e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No dia em que o Algarve ficou excluído por parte do Governo britânico do corredor turístico, o Portugal
Masters em golfe ficou a saber que vai realizar-se em Setembro. O Portugal Masters de 2020,
originalmente calendarizado para Outubro, irá finalmente realizar-se de 10 a 13 de Setembro. O palco
é o mesmo, o Dom Pedro Victoria, em Vilamoura.
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A81  
Antena 1

 	Duração: 00:41:38

 	OCS: Antena 1 - Antena Aberta

 
ID: 87405353

 
06-07-2020 11:08

Antena Aberta: corredor turístico britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcc61ede-4e0e-4d34-b66a-

f8357c70de40&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo britânico, como sabemos, é o mais importante para o Algarve. Só no ano passado os
turistas vindos do Reino Unido, gastaram em Portugal mais de 3 mil milhões de euros, pelo que a
perda destes turistas é vista como catastrófica para a indústria do turismo.
Comentário de Raul Vaz; Luís Serra Simões, Rui Tavares.
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A82  
Antena 1

 	Duração: 00:02:47

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87401190

 
06-07-2020 09:08

Corredor turístico britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0a17bfac-6aac-45ed-a648-

0b1f8b7e1473&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É um tiro no porta-aviões do turismo nacional, o Reino Unido deixou Portugal de fora da lista de
destinos seguros em relação à pandemia de COVID-19. Isto significa que os britânicos que visitarem,
por exemplo, o Algarve vão ter de cumprir um período de quarentena obrigatória quando regressarem
ao país. Direto do aeroporto de Faro.
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A83  
Antena 1

 	Duração: 00:01:45

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87393968

 
05-07-2020 12:03

As consequências da pandemia no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ffe22bc3-c843-4914-a8b7-

04451e91f2e4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rola, está convencido que a recuperação
económica não vai ser rápida.
Declarações de José Carlos Rola, e Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-05 13:10
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A84  
Renascença

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87392310

 
04-07-2020 13:02

Associação de Hotelaria de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f1e89740-722c-4833-80bc-

d607147421e5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A presidente da Associação de Hotelaria de Portugal defende um plano especifico de intervenção para
o Algarve.
Declarações de Cristina Siza Vieira.
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TSF

 	Duração: 00:01:49

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87392605

 
04-07-2020 12:09

Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5271dffc-e2a6-452d-acfb-

440fdf4a909f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve diz que este é um ano turístico para
esquecer, e estima uma quebra de receitas na ordem dos 800 milhões de euros.
Declarações de Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve.
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A86  
Renascença

 	Duração: 00:01:06

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87387007

 
03-07-2020 23:02

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=07c130c3-a155-479f-a531-

65c5346e91e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido excluiu Portugal dos corredores de viagens internacionais.
Declarações do ministro, Augusto Santos Silva.
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A87  
Antena 1

 	Duração: 00:02:12

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87386920

 
03-07-2020 22:02

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e3731d24-a61c-4669-b100-

c8df620ca316&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido excluiu Portugal dos corredores de viagens internacionais. Os turistas britânicos que
visitem o nosso país, vão ter de ficar de quarentena durante 14 dias no regresso a casa.
Comentários do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-03 23:03
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Antena 1

 	Duração: 00:02:23

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87386857

 
03-07-2020 21:04

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3af428f6-88a8-4cda-b0ae-

0fb9109d6c55&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido excluiu Portugal dos corredores de viagens internacionais. Os turistas britânicos que
visitem o nosso país, vão ter de ficar de quarentena durante 14 dias no regresso a casa.
Comentários do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
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TSF

 	Duração: 00:01:37

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87386268

 
03-07-2020 21:04

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1b6ea5d1-dbd3-418f-943d-

a3a139b64470&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A embaixada britânica em Lisboa garante que o Governo de Londres analisou com muito cuidado a
situação, antes de tomar a decisão de deixar Portugal fora dos corredores de viagens internacionais.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-03 22:04
 TSF - Notícias , 2020-07-03 23:04
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A90  
Antena 1

 	Duração: 00:01:51

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87386852

 
03-07-2020 21:02

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19873fd5-3775-41e2-8822-

2459dac777f7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido excluiu Portugal dos corredores de viagens internacionais. Os turistas britânicos que
visitem o nosso país, vão ter de ficar de quarentena durante 14 dias no regresso a casa.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma visita a Almada.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-03 22:00
 Antena 1 - Notícias , 2020-07-03 23:01
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A91  
Renascença

 	Duração: 00:00:35

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87386988

 
03-07-2020 21:02

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ef4bf39f-2817-49ce-8779-

1e423083a949&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido excluiu Portugal dos corredores de viagens internacionais.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-07-03 22:02
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Antena 1

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87374587

 
03-07-2020 19:08

Portugal excluído da lista de Inglaterra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=094c91af-cbde-49f1-b51a-

654b0efac97e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O sentimento é de preocupação não só no Algarve, mas também noutras regiões do país. O presidente
do Turismo do Porto e Norte de Portugal diz também que está irritado com esta decisão. Em
declarações à agência Lusa, ele diz que as notícias que chegam hoje de Londres são preocupantes
para o Norte de Portugal, preocupantes também para todo o país. O Turismo do Porto e do Norte
lamenta a posição do Governo britânico e espera que essa posição seja rapidamente. Também a
Confederação do Turismo de Portugal citada pela agência Lusa, lamenta a decisão do Reino Unido de
excluir Portugal dos corredores de viagens internacionais.
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Antena 1

 	Duração: 00:00:57

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87374545

 
03-07-2020 19:05

Portugal excluído da lista de Inglaterra - Reação de João Fernandes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d7bc85b8-e075-4d2f-b445-

97420919cdf8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, acredita que o país está a ser
penalizado pela forma transparente como tem gerido a pandemia.
Comentários de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-03 20:07
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 	Duração: 00:03:59

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87374326

 
03-07-2020 19:02

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3b58e8cf-fed1-4951-979c-

8ecca33f2735&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A embaixada britânica em Lisboa garante que o Governo de Londres analisou com muito cuidado a
situação, antes de tomar a decisão de deixar Portugal fora dos corredores de viagens internacionais.
Declarações de Augusto Santos Silva, MNE.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-03 20:02
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Antena 1

 	Duração: 00:01:33

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87373343

 
03-07-2020 18:05

Portugal continental fora da lista do Reino Unido - Reação da AHETA

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1b5e492a-04a8-4be4-bd00-

102c21b761a8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Também o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve admite que
foram frustradas as expectativas que estavam criadas. Ouvido esta tarde, Elidérico Viegas lembra a
importância do mercado britânico.
Comentários de Elidérico Viegas, presidente da AHETA.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-03 19:07
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A96  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:01:00

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87386700

 
03-07-2020 18:01

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8a3cf808-79d9-4df8-a952-

38c2aa9db813&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Reino Unido excluiu Portugal dos corredores de viagens internacionais.
Declarações do ministro, Augusto Santos Silva.
 
Repetições: Rádio Comercial - Notícias , 2020-07-03 20:00
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 	Duração: 00:08:11

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87373342

 
03-07-2020 18:00

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=118644ee-9d1e-4ec0-9412-

1794462d3c6e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Augusto Santos Silva confessa desapontamento, agora que já é oficial de Portugal não faz parte da
lista de países considerados seguros para os turistas britânicos por causa da COVID-19. O chefe da
diplomacia não fala em retaliação, mas admite que esta decisão vai ter consequências sérias nas
relações entre os dois países.
Declarações de Augusto Santos Silva, MNE; João Fernandes, Região Turismo do Algarve.
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Renascença

 	Duração: 00:05:14

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87372886

 
03-07-2020 17:05

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1f7c2eda-fbb0-4f06-843c-

3ca08d32f8e7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal foi mesmo excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido. A lista foi divulgada esta
tarde.
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87372151

 
03-07-2020 17:05

Portugal continental fora da lista do Reino Unido - Reação da AMAL

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c5d73f91-4617-4018-ba12-

743305336ea8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Para já, Portugal ficou excluído dos corredores turísticos que o Reino Unido vai abrir com países
considerados seguros por causa da pandemia. António Pina, o presidente da comunidade
intermunicipal que reúne todos os municípios do Algarve, diz que a decisão acaba por passar também
uma má imagem de Portugal para outros mercados e alerta para as consequências desta medida no
turismo.
Comentários de António Pina, presidente da AMAL.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-03 18:04
 Antena 1 - Notícias , 2020-07-03 19:06
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 	Duração: 00:11:58

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87372216

 
03-07-2020 17:00

Portugal excluído da lista de corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8cd9b906-f410-4a61-b902-

307644509d55&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal ficou fora dos corredores aéreos internacionais do Reino Unido, o que significa que é um país
considerado não seguro por causa da COVID-19. Londres vai abrir estes corredores com destinos
turísticos, para os britânicos passarem férias sem cumprirem uma quarentena no regresso a casa,
mas Portugal está fora.
Declarações de Augusto Santos Silva, MNE; Elidérico Viegas, da Associação dos Hoteleiros do Algarve.
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A101Turismo do Algarve considera um "erro" o Reino Unido deixar Portugal fora dos
corredores aéreos
 

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

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ab706ab

 
No seguimento da divulgação da lista que coloca Portugal - e o Algarve - fora dos corredores aéreos
do Reino Unido isentos de quarentena, o presidente do Turismo do Algarve considera importante
referir o seguinte:
 
"É uma decisão que lamentamos e que não compreendemos à luz dos factos, por ser profundamente
injusta e penalizadora para o país em geral e para o Algarve em particular. Fomos claramente
penalizados por falar verdade. Será mais seguro viajar para países que testam metade, ou mesmo um
terço, ou preferem passar férias num país verdadeiramente empenhado em preservar a Saúde Pública
e o Turismo?
 
Nesta época, a grande maioria dos turistas britânicos vem para o Algarve, região que entre julho e
setembro regista 68% das dormidas do Reino Unido em hotelaria em Portugal. Desde o início da
pandemia da doença Covid-19, o Algarve regista apenas 1,5% dos casos em território nacional (639
casos acumulados até dia 2 de julho). Recentemente, o Algarve foi eleito pela European Best
Destinations, organização tutelada pela Comissão Europeia, um dos destinos europeus mais seguros
para férias nos próximos meses.
 
A decisão é um erro do Governo britânico, que poderia ser evitado se ouvisse os 18 mil residentes
britânicos que vivem na região e que podem testemunhar na primeira pessoa o exemplo dado durante
a pandemia. De igual modo, o último relatório do Índice Global da Paz produzido pelo Instituto de
Economia e Paz coloca Portugal como o terceiro país mais seguro do mundo.
 
Em maio, Portugal foi aclamado no Reino Unido como exemplo na resposta à pandemia. De lá para cá,
melhorámos os índices de internamente (-50%), óbitos (-70%) e casos ativos (-45%). A Autoridade
nacional de Turismo desenvolveu o primeiro sistema de certificação de protocolos sanitários em
atividade turística do mundo, o selo "Clean & Safe", contando-se mais de 17 mil selos emitidos e 20
mil profissionais formados.
 
Ao mesmo tempo, o Turismo do Algarve desenvolveu um Manual de Boas Práticas, igualmente
pioneiro ao nível mundial, para várias das atividades turísticas, englobando os procedimentos a adotar
para rent-a-car, golfes, parques de campismo, marinas, praias, surf, parques aquáticos e
restaurantes, além do alojamento turístico, agências de viagens e empresas de animação turística.
 
Portugal é um dos países que mais testa a população e que apresenta das taxas de letalidade mais
baixas. Apesar de até hoje ser igualmente obrigatória a quarentena no regresso, temos vindo a
assistir a uma procura crescente do mercado britânico, desde que em meados de junho reiniciaram as
ligações ao Reino Unido. Para julho e agosto temos disponíveis ligações para 20 aeroportos, operados
por cinco companhias aéreas, atestando a confiança de turistas e operadores aéreos no Algarve.
 
Internacionalmente, somos reconhecidos como Melhor Destino do Mundo enquanto país. O Algarve é o
Melhor Destino de Praia da Europa e o Melhor Destino de Golfe do Mundo. Todos estes argumentos
foram amplamente expostos ao Governo britânico. Não baixaremos os braços. Continuaremos a
trabalhar para que a próxima revisão desta medida nos seja favorável e os turistas britânicos
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continuarão a ser muito bem-vindos ao Algarve, como têm sido nos últimos 50 anos."
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A103

CTP lamenta decisão do Reino Unido e pede reversão para minimizar impactos no
setor
 

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

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=967548bb

 
A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) lamenta a decisão do Reino Unido de excluir Portugal
dos "corredores de viagens internacionais", defendendo que é necessário reverter esta situação para
minimizar os impactos no setor, conforme citado pela Lusa.
 
"É uma decisão que lamentamos imenso e que não compreendemos. Em maio, os britânicos
consideravam Portugal um milagre e, desde maio, registamos menos internamentos e mortos
[relacionados com a pandemia de covid-19] e os nossos serviços de saúde estão melhor
apetrechados", afirmou o presidente da CTP, em declarações à Lusa.
 
Francisco Calheiros lembrou que, em Portugal, já foi lançado o selo de certificação Clean &Safe e, em
paralelo, uma plataforma com o mesmo nome, que permite aos turistas classificarem os
empreendimentos. Para este responsável, que garantiu que a confederação está em permanente
contacto com o Governo português, é importante começar já a trabalhar para que esta situação seja
revertida.
 
"Se as coisas não forem revertidas, o cenário vai ficar pior. Não vale a pena pintar de rosa o que é
negro", vincou. De acordo com a CTP, esta decisão vai assim afastar os britânicos de Portugal que, por
exemplo, no Algarve, representam a maior parte dos turistas. "Se pensarmos numa família tipo
britânica, eles não vão deixar de passar férias. Não viajam para Portugal, mas algum país vai lucrar
com isso", notou.
 
O presidente da confederação do turismo referiu que a pandemia tem sido "desastrosa" para o setor,
levando a quebras de 50% em março e a mais de 90% em abril. Neste sentido, conforme acrescentou,
a decisão do Reino Unido vem eliminar as perspetivas de recuperação em junho. "Não podemos baixar
os braços. Temos que continuar a lutar para reverter isso o mais rápido possível", concluiu.
 
Portugal foi excluído dos "corredores de viagem internacionais" com destinos turísticos que o Reino
Unido vai abrir para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso, foi
hoje confirmado. Portugal, onde foram identificados vários surtos localizados nas últimas semanas,
não está na lista de 59 países e territórios publicada, que inclui Espanha, Alemanha, Grécia, Itália,
Macau ou Jamaica. "Esta lista poderá ser aumentada nos próximos dias, após discussões adicionais
entre o Reino Unido e parceiros internacionais", indicou o ministério dos Transportes britânico numa
nota publicada na sua página oficial.
 
Em declarações à Lusa, o chefe da diplomacia portuguesa considerou esta decisão como um "absurdo"
que causa "muito desapontamento", trazendo ainda graves consequências económicas e de confiança
recíproca. Augusto Santos Silva assegurou que as autoridades portuguesas não vão tomar qualquer
atitude de reciprocidade em relação aos britânicos que residem em Portugal, mais de 35.000, disse, e
espera que o Reino Unido "corrija uma decisão errada rapidamente".
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"Fórmula 1 é o maior evento desportivo que vamos receber desde o Euro 2004",
sublinha CEO do Autódromo Internacional do Algarve
 

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

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: José Carlos Lourinho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=acebb5cf

 
Em entrevista ao Jornal Económico, Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve, está
confiante de que esta será uma enorme oportunidade para que a Fórmula 1 volte, 24 anos depois do
último Grande Prémio português, a rodar numa pista portuguesa.
 
Para já, está tudo adiado. O promotor do Campeonato do Mundo, o norte-americano Chase Carey,
anunciou no final da semana passada o adiamento da decisão do alargamento do calendário da
Fórmula 1, época que já se sabe que será toda disputada em território europeu. A
 
Portugal é um dos países que está a ser equacionado para acolher uma das provas deste ano, no
Autódromo Internacional do Algarve, depois de as primeiras dez jornadas terem sido adiadas ou
canceladas.
 
Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve, está confiante de que esta será uma
enorme oportunidade para que a Fórmula 1 volte, 24 anos depois do último Grande Prémio português,
a rodar numa pista portuguesa.
 
Sobre o investimento necessário por parte do Autódromo Internacional do Algarve para receber um
Grande Prémio de Fórmula 1, Paulo Pinheiro refere, em entrevista ao JE, que este se situa entre 3 a
3,5 milhões de euros. "Só quando tivermos o contrato é que podemos ter acesso à toda a informação
para definir o âmbito total do investimento afeto a uma prova de Fórmula 1", sublinha.
 
O que espera o Autódromo Internacional do Algarve do Estado português caso Portugal seja
escolhido?
 
Circuito não pode arcar sozinho com as responsabilidades de organizar uma prova destas: numa
situação normal, 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 que tem um impacto quase
incomparável por causa dos impactos económicos que o país recebe, por via dos impostos fruto da
faturação que se gera. Tudo isso tem impacto direto na nossa economia, seja na componente dos
impostos seja na criação de valor acrescentado para a nossa economia. No Autódromo Internacional
do Algarve temos sempre a preocupação de que os eventos sejam bons para o país e para a região
mas somos uma entidade privada e no final do dia, temos de pagar os ordenados 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 outra que é da promoção e estamos a falar de um valor híper-
descontado que, de outra maneira, seria completamente impossível ter uma corrida de Fórmula 1 em
Portugal sem pagar os tais 27 a 36 milhões de euros. Estamos a falar de metade daquilo que seria a
receita direta do IVA e da bilheteira. O que queremos é que uma pequena parte da visibilidade que o
Estado vai ter, seja comparticipada pelo Turismo de Portugal de forma perfeitamente clara e
transparente com métricas de avaliação que queremos e desejamos que sejam perfeitamente
definidas até para se perceber o impacto que a corrida tem. Queremos que a corrida seja um sucesso
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para o país e para a região, todos merecemos isso depois do que passámos. Não quero perder
dinheiro com a Fórmula 1, não quero ganhar muito. Temos 330 dias de ocupação da pista por ano,
este ano já estamos a recuperar lentamente e a Fórmula 1 vai ser mais uma pedra basilar do nosso
país, especialmente com o impacto no turismo. Queremos fazer um trabalho que fique para os
próximos anos, queremos ser uma opção.
 
Que impacto pode ter a F1 em Portugal e que investimento será necessário?
 
Neste momento ainda estamos a avaliar porque existem situações que vão avançar se a corrida for
confirmada. O que conseguimos estabelecer são os investimentos mais óbvios e mais diretos mas só
com um eventual contrato é que podemos ter acesso à informação toda para definir o âmbito total do
investimento afeto a uma prova de Fórmula 1. É preciso recordar que a própria Fórmula 1 está numa
fase de uma situação disruptiva em que não sabe muito bem qual será o âmbito das novas corridas.
No que concerne ao investimento, e mencionando valores por baixo, estamos a falar de um
investimento por parte do Autódromo Internacional do Algarve no montante entre 3 a 3,5 milhões de
euros.
 
O retorno vai estar dependente do fator 'público'?
 
Ainda é muito cedo para estimar o retorno que podemos alcançar porque se a corrida tiver público
numa certa dimensão terá um retorno económico, se esse âmbito for mais alargado naturalmente
haverá um impacto maior. Nos estudos preliminares, estimamos que só a estrutura da Fórmula 1, as
equipas e toda a organização de suporte das corridas, trarão um impacto económico direto entre 25 a
30 milhões de euros. Relativamente à presença de público e ao impacto estimado da receita de
bilheteira: fazendo uma extrapolação do que são outras corridas na Europa pelo preço médio dos
bilhetes, se calcularmos entre 30 a 60 mil espectadores, estamos a falar de um intervalo que vai dos
17 aos 35 milhões de euros de receita de bilheteira.
 
Que magnitude tem a organização de um evento destes?
 
Pelo contatos que temos tido por parte do público que quer assistir e das empresas que se querem
associar ao evento, acreditamos que existe uma perceção da importância. Os números da Fórmula 1
que nos foram disponibilizados pela organização são dados com um impacto gigante. Com a
experiência que tenho de corridas nunca tinha visto números assim: o alcance que a Fórmula 1 tem, o
número de seguidores, o número de patrocinadores, o tipo de pessoas que assistem às corridas, os
convidados, as marcas... estamos a falar dos melhores players da indústria mundial. É de facto um
impacto com várias ordens de grandeza que dificilmente conseguiremos ter com outros eventos, seja
estes quais forem. À primeira vista, é o maior evento desportivo que vamos receber desde o Euro
2004.
 
A Mercedes e a McLaren conhecem bem esta pista...
 
Recebemos testes com alguma regularidade da campeã do mundo Mercedes e da McLaren, são as
equipas que mais testam no nosso circuito. Tivemos também a Renault e a Ferrari e este ano temos
mais alguns testes marcados independentemente de haver corrida ou não. Algumas equipas já
conhecem, os pilotos da Fórmula 1 também já estão familiarizados seja pela GP2, Fórmula 2 ou
Fórmula 3 e daí existir algum conhecimento por parte de pilotos e equipas. Estamos a falar de uma
organização com um nível de qualidade e de organização impressionante.
 
Ler mais
 
José Carlos Lourinho
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´Casa Velha´ na Quinta do Lago aspira a 1 estrela Michelin 2021
 

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

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=528c636

 
Início Opinião/Crónica 'Casa Velha' na Quinta do Lago aspira a 1 estrela Michelin 2021
 
'Casa Velha' na Quinta do Lago aspira a 1 estrela Michelin 2021
 
Julho 6, 2020
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Twitter
 
É numa viagem pelo Algarve, do mar à serra, que o chef Alípio Branco transporta os clientes da 'Casa
Velha', na Quinta do Lago. Um menu fresco e delicioso, inspirado nos produtos e ingredientes do
Algarve, servido de forma elegante e sofisticada, harmonizado com vinhos das melhores colheitas.
 
Reconhecido pelas suas refeições requintadas e recomendada pelo Guia Michelin 2020, este
restaurante, que mantém uma forte reputação no resort, ambiciosa ostentar 1 estrela em 2021, no
mais famoso guia mundial da restauração.
 
A Casa Velha foi o primeiro local gastronómico da Quinta do Lago, o local onde tudo começou. Foi a
partir desta casa da quinta que, em 1972, o então visionário André Jordan, idealizou aquilo que tem
vindo a ser o resort Quinta do Lago, cujo master plan se mantém intacto.
 
Neste restaurante requintado com um legado inquestionável, o chef Alípio Branco, que dirige a cozinha
da 'Casa Velha' desde 2018, refinou o menu à la carte com pratos tentadores e artesanais com
sabores frescos, locais e sazonais, que surpreendem a cada momento e permitem uma experiência
culinária impressionante, tentadora e feita com paixão e magia. É acompanhado por um chef
pasteleiro luso-francês, que das suas mãos saem as mais deliciosas e refinadas sobremesas, com
toques elegantes dos dois países. Até a loiça, muito refinada, foi objecto de investimento o ano
passado, ajudando assim a ressaltar esta cozinha de autor. A criatividade da cozinha é o centro do
palco.
 
No restaurante 'Casa Velha, a cozinha é elegante e desafiante e como não podia deixar de ser, como
em todo o luxuoso resort da Quinta do Lago, em Almancil (Algarve) o cliente é predominantemente
britânico.
 
Para a confecção dos pratos, a 'Casa Velha' conta com os legumes e ervas sazonais da quinta orgânica
da Quinta do Lago, a Q Farm, que, de forma orgânica, produz produtos sazonais para os 12
restaurantes do resort durante todo o ano. O chefe de cozinha da Casa Velha criou um menu fresco e
delicioso, inspirado nos produtos e ingredientes do Algarve.
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- Toda a equipa está segura e firme com vista a alcançarmos a primeira estrela Michelin, confidenciou
o chef Alípio, que recebeu uma salva de palmas dos jornalistas que participaram, no fim-de-semana (3
e 4) na segunda edição da Gastronomic Tour da Quinta do Lago, projecto iniciado o ano passado com
o intuito de mostrar o melhor que existe no resort em termos de restauração, com vários períodos de
degustação.
 
O chef Alípio Branco trabalhou com restaurantes com estrelas Michelin em Portugal e na Alemanha,
sendo por isso experiente no serviço de restaurante de topo. A Casa Velha é, assim, um desafio
aliciante pelo simbolismo que apresenta na história da Quinta do Lago.
 
A Opção Turismo conta apresentar amanhã toda a reportagem.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Quebra do turismo provoca subida do desemprego no Algarve
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Início B2 Quebra do turismo provoca subida do desemprego no Algarve
 
Quebra do turismo provoca subida do desemprego no Algarve
 
Julho 6, 2020
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Em plena época alta para o turismo o Algarve sente a diferença com menos turistas nas praias, nos
hotéis e nos restaurantes, e o desemprego aumentou 200%, sobretudo no sector da hotelaria,
deixando quase 28 mil pessoas sem emprego na região. A partir do mês de Setembro, certamente que
esses números se irão agravar novamente.
 
Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em Maio de 2020 o Algarve
foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento
de 202, ou seja mais 4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
Segundo a Lusa, que contactou vários empresários no Algarve, a região anseia pela chegada de
turistas para atenuar o golpe de quase 3 meses de prejuízos.
 
O sector da hotelaria é o principal afectado pela crise provocada pela pandemia da Covid-19, visto que
coincidiu com o arranque das contratações para a época turística e milhares de pessoas nem sequer
chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram dispensadas ainda durante o período
experimental.
 
Segundo o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico
Viegas, citado pela Lusa, depois da época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a
região está a enfrentar um Verão que não será comparável ao do ano passado, para acrescentar que
temos ainda muitos hotéis fechados. Temos muitos estabelecimentos comerciais encerrados, temos
alguns que até abriram, mas depois fecharam, uma vez que não há clientes.
 
Na região algarvia, 85% dos hotéis reabriram em Junho ou reabrem agora em Julho, sendo ainda
assim, um número mais animador, considerando as previsões do sector no início da pandemia, que
não apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.
 
O problema, frisou Elidérico Viegas, é que depois deste Verão atípico entra novamente a estação
baixa, o que, na prática, será equivalente a 3 estações baixas seguidas, destacando que o efeito nas
receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade incontornável.
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As preocupações dos empresários acrescem. Com a decisão do Reino Unido em excluir Portugal do
corredor aéreo, que isenta os cidadãos de quarentena no regresso de viagens. A situação pode trazer
graves prejuízos à região algarvia. Lembre-se que uma grande parte dos turistas habituais do Algarve,
principalmente na época de Verão, são os britânicos.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Início A fechar Algarve sente-se injustiçado com decisão do governo do Reino Unido
 
Algarve sente-se injustiçado com decisão do governo do Reino Unido
 
Julho 6, 2020
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Após a divulgação da lista que coloca Portugal fora dos corredores aéreos do Reino Unido isentos de
quarentena, divulgada sexta-feira passada pelo governo britânico, o Algarve sente-se injustiçado e o
presidente do turismo da região diz que fomos claramente penalizados por falar verdade.
 
- É uma decisão que lamentamos e que não compreendemos à luz dos factos, por ser profundamente
injusta e penalizadora para o país em geral e para o Algarve em particular, defende João Fernandes,
para destacar que nesta época, a grande maioria dos turistas britânicos vem para o Algarve, região
que entre Julho e Setembro regista 68% das dormidas do Reino Unido em hotelaria em Portugal.
 
O dirigente regional do turismo acrescentou que, apesar de até hoje ser igualmente obrigatória a
quarentena no regresso, temos vindo a assistir a uma procura crescente do mercado britânico, desde
que em meados de Junho reiniciaram as ligações ao Reino Unido. Para Julho e Agosto temos
disponíveis ligações para 20 aeroportos, operados por 5 companhias aéreas, atestando a confiança de
turistas e operadores aéreos no Algarve.
 
O presidente do Turismo do Algarve lembra que desde o início da pandemia da Covid-19, o Algarve
regista apenas 1,5% dos casos em território nacional. Recentemente, a região foi eleita pela 'European
Best Destinations', organização tutelada pela Comissão Europeia, um dos destinos europeus mais
seguros para férias nos próximos meses.
 
Assim sendo, refere João Fernandes, a decisão é um erro do Governo britânico, que poderia ser
evitado se ouvisse os 18 mil residentes britânicos que vivem na região e que podem testemunhar na
primeira pessoa o exemplo dado durante a pandemia, explicando depois em comunicado todos os
processos que estão a ser levados a cabo em Portugal, no geral, e no Algarve, em particular, para
garantir a segurança sanitária.
 
E porque todos estes argumentos foram amplamente expostos ao governo britânico, o presidente do
Turismo do Algarve assegura que não baixaremos os braços. Continuaremos a trabalhar para que a
próxima revisão desta medida nos seja favorável e os turistas britânicos continuarão a ser muito bem-
vindos ao Algarve, como têm sido nos últimos 50 anos.
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Decisão do Reino Unido é bomba atómica para toda a economia do Algarve
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Os variados setores económicos do Algarve, já de si abalados pelas perdas devido à Covid-19, sofrem
agora um golpe de morte , diz a CEAL
 
A CEAL - Confederação de Empresários do Algarve diz que a decisão do Reino Unido de deixar Portugal
de fora da lista de países seguros para viajar é uma  bomba atómica para toda a economia  da região.
 
Em comunicado, a CEAL manifesta a sua  surpresa pela incapacidade demonstrada pelas autoridades
portuguesas  neste processo.
 
Os variados setores económicos do Algarve, já de si abalados pelas perdas devido à Covid-19, sofrem
agora um golpe de morte com a anunciada exclusão dos corredores aéreos ingleses , acrescenta.
 
Para a Confederação de Empresários do Algarve,  urge retomar negociações com o Reino Unido pelo
que o Governo português tem a obrigação de defender os interesses económicos portugueses, de
modo a integrar Portugal nos corredores aéreos ingleses .
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, reagiu, logo após o anúncio desta decisão, à
exclusão de Portugal da lista publicada pelo Reino Unido de países seguros para viajar, considerando-a
 particularmente injusta .
 
Já João Soares, representante da Associação da Hotelaria de Portugal no Algarve, disse ao nosso
jornal que esta exclusão  é um duro golpe para a hotelaria e para todas as atividades que estão
ligadas ao turismo .
 
Quanto a Elidérico Viegas, da Associação dos Hoteleiros e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), pediu a  revogação da medida , considerando que o Algarve está a sofrer consequências dos
atuais focos de infeção na zona de Lisboa.
 
Sul Informação
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Desemprego no Algarve triplica em maio por quebras no turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=91220158

 
Início da pandemia coincidiu com o arranque das contratações para a época turística. Milhares de
pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas.
 
O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio para quase 28 mil desempregados,
atingindo sobretudo o setor da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas para atenuar o
"golpe" de quase três meses de prejuízos.
 
O calor que abraça o Algarve lembra que julho chegou, ao contrário dos turistas, que por esta altura já
deviam estar a encher os hotéis, praias e restaurantes da região, mas que teimam em não aparecer
na quantidade habitual para a época do ano.
 
Como o início da pandemia de covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época
turística, milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram
dispensadas ainda durante o período experimental.
 
Num verão normal, o Tivoli Hotels & Resorts teria cerca de 1.000 pessoas a trabalhar nas seis
unidades do Algarve - fora aquelas que são contratadas à hora, ao dia, ou à semana - mas, neste
momento, tem apenas cerca de metade, diz à Lusa o diretor regional de operações do grupo, Jorge
Beldade.
 
"Nós, em março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de contratação para
a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras
deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a 'lay-off'",
conta.
 
No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora, no início de julho, um número,
ainda assim, animador - tendo em conta as previsões do setor no início da pandemia, que não
apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.
 
Depois da época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a região depara-se com
um verão "que não será comparável" ao do ano passado e entra novamente numa estação baixa, o
que, na prática, será equivalente "a três estações baixas seguidas", resume o líder da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"O efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade
incontornável", disse à Lusa Elidérico Viegas, estimando que a partir do mês de setembro os números
se "agravem novamente".
 
Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio de 2020 o Algarve
foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento
de 202,4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
"É um situação complicada, com um número de desemprego bastante elevado, que nos preocupa. Em
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fevereiro ninguém acreditaria que isto iria acontecer, porque estávamos com um dinamismo da
economia cada vez maior, com o emprego a aumentar e o desemprego a diminuir", desabafa a
delegada regional daquele instituto.
 
De acordo com Madalena Feu, o aumento do desemprego, contrariando a tendência dos últimos anos,
tem vindo em crescendo, face aos mesmos meses de 2019: em março havia na região 21.636
desempregados inscritos (mais 41%), em abril mais 26.379 (mais 120%) e em maio 27.675 (mais
202%).
 
A delegada regional do IEFP nota que há "novos" desempregados: 28% são estrangeiros - na sua
maioria brasileiros, indianos e nepaleses, que trabalhavam na agricultura e na hotelaria -, e outros,
ainda, são pessoas que vieram de fora da região.
 
No concelho de Albufeira, que concentra boa parte dos hotéis da região e cujos negócios giram quase
todos à volta do turismo, a situação é preocupante, segundo nota à Lusa o presidente da Câmara,
José Carlos Rolo.
 
"A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear quanto isso. Não nos podemos esquecer que a
seguir temos o inverno e que no inverno, naturalmente, as pessoas não acorrem a lugares turísticos
de sol e praia", sublinha.
 
Segundo o autarca, além dos "muitos hotéis fechados", estão também encerrados muitos
estabelecimentos comerciais. Alguns até abriram, mas depois acabaram por encerrar, por falta de
clientes, atirando as pessoas para o desemprego ou para 'lay-off'.
 
Muitas das pessoas que de um momento para o outro se viram no desemprego começaram a pedir
ajuda, sobretudo alimentar, a instituições da área social, que veem agora os pedidos disparar, como é
o caso do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS).
 
O presidente da instituição, Fábio Simão, diz à Lusa acreditar que em setembro ou em outubro se
comecem a sentir "os efeitos mais sérios da crise" e a surgir muitos mais pedidos de apoio, pois quem
perdeu o emprego não tem como "dar a volta" à situação.
 
"A economia começou a dar alguns passos, mas com vergonha, porque as pessoas estão a acautelar-
se e provavelmente os postos de trabalho não vão ser todos readmitidos", conclui.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Memes, tweets e as contas furadas aos leitores do Telegraph
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Em 1964, britânicos representavam já meio milhão de dormidas em Portugal. Hoje são os que mais
fazem turismo aqui, sobretudo no Algarve.
 
Praias tão boas como as das Caraíbas e sem dúvida as melhores da Europa, vinhos extraordinários,
pastéis de nata e gastronomia rica e gulosa, pedaços de História para visitar e trilhos magníficos para
percorrer. São estas algumas das características que compunham as 20 razões apontadas pelo
Telegraph há um mês para Portugal ser o primeiro destino dos britânicos quando abrissem as
fronteiras.
 
Se as visitas dos britânicos a território português são históricas - ou não fosse com os ingleses a nossa
mais antiga aliança - e muitos até já escolheram viver aqui (o número duplicou nos últimos quatro
anos, para mais de 34 mil residentes), a escolha de Portugal para fazer férias é tão antiga quanto os
registos oficiais recuam. Em 1964, somavam já 570 mil dormidas/ano, quase 10% dos turistas que
então vinham para estas bandas (dados do Pordata). Números que se multiplicaram na década
seguinte e foram sempre crescendo, até se aproximarem dos 10 milhões de dormidas no último par de
anos.
 
Nesta sexta-feira, porém, o governo de Boris Johnson trocou as voltas a quem já se preparava para
rumar a sul, com a exclusão do Algarve - principal destino nacional dos mais de 2,15 milhões de
turistas britânicos que visitam Portugal no último ano - da lista de destinos seguros. Melhor dito,
Downing Street considera que o sul de Espanha e até as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira
são locais de férias que não representam perigo para a saúde, mas viajar para Portugal continental vai
obrigar a quarentena no regresso.
 
A notícia deixou muitos ingleses desiludidos, dando até origem a memes sobre como contornar a
proibição de irem passar férias ao seu destino preferido, com indicações em dois passos
acompanhadas de mapa e tudo: 1. apanhe o avião para Sevilha. 2. atravesse a fronteira de carro ou
autocarro e aproveite as férias.
 
Irritado ficou também o governo português, com o primeiro-ministro a destacar no seu twitter a
discrepância de covid em Portugal e no Reino Unido e o ministro dos Negócios Estrangeiros a sugerir
que, se o problema é o aumento de casos em Lisboa, se deixe vir os britânicos sem passar pela capital
(leia mais aqui). Até Marcelo Rebelo de Sousa considerou a decisão singular, criticando Boris Johnson:
"Na vida das pessoas, como nos países, ora se está no alto, ora se está em baixo. E quando se está
em baixo precisa-se dos outros. Quando se está no alto - ou quando se pensa que se está no alto - às
vezes esquecem-se os outros", lamentou o Presidente.
 
Tweet de António Costa
 
No ano passado, Portugal somou 48,8 milhões de dormidas de estrangeiros. Um quinto vieram do
Reino Unido e dois terços deles tinham como destino o Algarve - sendo a Madeira o segundo local de
férias de eleição dos britânicos (17,9%) e Lisboa o terceiro (10,8%). O Reino Unido é mesmo já o
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principal mercado emissor de turistas para o país, representando 20% das dormidas (9,4 milhões),
18% das receitas turísticas (3,3 mil milhões de euros) e 13,2% dos hóspedes que recebemos.
 
Pelo que a não integração no corredor aéreo com o Reino Unido nos pesa mais. São perto de 4 mil
milhões de euros que não entrarão num ano que já se prevê o mais difícil de sempre para o setor
turístico.
 
Leia aqui: Turismo antecipa revés na retoma
 
"O impacto é enorme não só para o turismo, como para a riqueza da região e do próprio país",
estimou o presidente da principal associação hoteleira do Algarve, Elidérico Viegas.
 
A lista publicada na sexta-feira, e que entra em vigor dia 10, tem 59 países e territórios onde os
britânicos estão autorizados a passar férias sem cumprir quarentena no regresso, incluindo Espanha,
Alemanha, Grécia, Itália, Macau ou Jamaica.
 
Partilhe esta notícia
 
Joana Petiz
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Sem turistas, desemprego cresce mais de 200% no Algarve
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O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio para quase 28 mil desempregados,
atingindo sobretudo o setor da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas para atenuar o
"golpe" de quase três meses de prejuízos.
 
© LUÍS FORRA/LUSA O calor que abraça o Algarve lembra que julho chegou, ao contrário dos turistas,
que por esta altura já deviam estar a encher os hotéis, praias e restaurantes da região, mas que
teimam em não aparecer na quantidade habitual para a época do ano. Como o início da pandemia de
covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época turística, milhares de pessoas nem
sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram dispensadas ainda durante o período
experimental. Num verão normal, o Tivoli Hotels & Resorts teria cerca de 1.000 pessoas a trabalhar
nas seis unidades do Algarve -- fora aquelas que são contratadas à hora, ao dia, ou à semana -- mas,
neste momento, tem apenas cerca de metade, diz à Lusa o diretor regional de operações do grupo,
Jorge Beldade. "Nós, em março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de
contratação para a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente,
todas as outras deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as
pessoas a 'lay-off'", conta. No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora, no
início de julho, um número, ainda assim, animador -- tendo em conta as previsões do setor no início
da pandemia, que não apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano. Depois da
época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a região depara-se com um verão
"que não será comparável" ao do ano passado e entra novamente numa estação baixa, o que, na
prática, será equivalente "a três estações baixas seguidas", resume o líder da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). "O efeito nas receitas das empresas e o impacto no
emprego é indiscutível e será uma realidade incontornável", disse à Lusa Elidérico Viegas, estimando
que a partir do mês de setembro os números se "agravem novamente". Segundo dados do Instituto
de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio de 2020 o Algarve foi a região que registou o
maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento de 202,4%, face ao mesmo
mês do ano passado. "É um situação complicada, com um número de desemprego bastante elevado,
que nos preocupa. Em fevereiro ninguém acreditaria que isto iria acontecer, porque estávamos com
um dinamismo da economia cada vez maior, com o emprego a aumentar e o desemprego a diminuir",
desabafa a delegada regional daquele instituto. De acordo com Madalena Feu, o aumento do
desemprego, contrariando a tendência dos últimos anos, tem vindo em crescendo, face aos mesmos
meses de 2019: em março havia na região 21.636 desempregados inscritos (mais 41%), em abril
mais 26.379 (mais 120%) e em maio 27.675 (mais 202%). A delegada regional do IEFP nota que há
"novos" desempregados: 28% são estrangeiros -- na sua maioria brasileiros, indianos e nepaleses,
que trabalhavam na agricultura e na hotelaria --, e outros, ainda, são pessoas que vieram de fora da
região. No concelho de Albufeira, que concentra boa parte dos hotéis da região e cujos negócios giram
quase todos à volta do turismo, a situação é preocupante, segundo nota à Lusa o presidente da
Câmara, José Carlos Rolo. © LUÍS FORRA/LUSA "A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear
quanto isso. Não nos podemos esquecer que a seguir temos o inverno e que no inverno,
naturalmente, as pessoas não acorrem a lugares turísticos de sol e praia", sublinha. Segundo o
autarca, além dos "muitos hotéis fechados", estão também encerrados muitos estabelecimentos
comerciais. Alguns até abriram, mas depois acabaram por encerrar, por falta de clientes, atirando as
pessoas para o desemprego ou para 'lay-off'. Muitas das pessoas que de um momento para o outro se
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viram no desemprego começaram a pedir ajuda, sobretudo alimentar, a instituições da área social,
que veem agora os pedidos disparar, como é o caso do Movimento de Apoio à Problemática da Sida
(MAPS). O presidente da instituição, Fábio Simão, diz à Lusa acreditar que em setembro ou em
outubro se comecem a sentir "os efeitos mais sérios da crise" e a surgir muitos mais pedidos de apoio,
pois quem perdeu o emprego não tem como "dar a volta" à situação. "A economia começou a dar
alguns passos, mas com vergonha, porque as pessoas estão a acautelar-se e provavelmente os postos
de trabalho não vão ser todos readmitidos", conclui.
 
[Additional Text]:
Sem turistas, desemprego cresce mais de 200% no Algarve
 
Marta Duarte, Lusa
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Como o início da pandemia coincidiu com o arranque das contratações para a época turística, milhares
de pessoas não chegaram a ser contratadas, ou foram dispensadas ainda no período experimental.
 
O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio para quase 28 mil desempregados,
atingindo sobretudo o setor da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas para atenuar o
"golpe" de quase três meses de prejuízos.
 
O calor que abraça o Algarve lembra que julho chegou, ao contrário dos turistas, que por esta altura já
deviam estar a encher os hotéis, praias e restaurantes da região, mas que teimam em não aparecer
na quantidade habitual para a época do ano.
 
Como o início da pandemia de covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época
turística, milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram
dispensadas ainda durante o período experimental.
 
Num verão normal, o Tivoli Hotels & Resorts teria cerca de 1.000 pessoas a trabalhar nas seis
unidades do Algarve - fora aquelas que são contratadas à hora, ao dia, ou à semana - mas, neste
momento, tem apenas cerca de metade, diz à Lusa o diretor regional de operações do grupo, Jorge
Beldade.
 
"Nós, em março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de contratação para
a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras
deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a 'lay-off'",
conta.
 
No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora, no início de julho, um número,
ainda assim, animador - tendo em conta as previsões do setor no início da pandemia, que não
apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.
 
Depois da época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a região depara-se com
um verão "que não será comparável" ao do ano passado e entra novamente numa estação baixa, o
que, na prática, será equivalente "a três estações baixas seguidas", resume o líder da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"O efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade
incontornável", disse à Lusa Elidérico Viegas, estimando que a partir do mês de setembro os números
se "agravem novamente".
 
Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio de 2020 o Algarve
foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento
de 202,4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
"É um situação complicada, com um número de desemprego bastante elevado, que nos preocupa. Em
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fevereiro ninguém acreditaria que isto iria acontecer, porque estávamos com um dinamismo da
economia cada vez maior, com o emprego a aumentar e o desemprego a diminuir", desabafa a
delegada regional daquele instituto.
 
De acordo com Madalena Feu, o aumento do desemprego, contrariando a tendência dos últimos anos,
tem vindo em crescendo, face aos mesmos meses de 2019: em março havia na região 21.636
desempregados inscritos (mais 41%), em abril mais 26.379 (mais 120%) e em maio 27.675 (mais
202%).
 
A delegada regional do IEFP nota que há "novos" desempregados: 28% são estrangeiros - na sua
maioria brasileiros, indianos e nepaleses, que trabalhavam na agricultura e na hotelaria -, e outros,
ainda, são pessoas que vieram de fora da região.
 
No concelho de Albufeira, que concentra boa parte dos hotéis da região e cujos negócios giram quase
todos à volta do turismo, a situação é preocupante, segundo nota à Lusa o presidente da Câmara,
José Carlos Rolo.
 
"A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear quanto isso. Não nos podemos esquecer que a
seguir temos o inverno e que no inverno, naturalmente, as pessoas não acorrem a lugares turísticos
de sol e praia", sublinha.
 
Segundo o autarca, além dos "muitos hotéis fechados", estão também encerrados muitos
estabelecimentos comerciais. Alguns até abriram, mas depois acabaram por encerrar, por falta de
clientes, atirando as pessoas para o desemprego ou para 'lay-off'.
 
Muitas das pessoas que de um momento para o outro se viram no desemprego começaram a pedir
ajuda, sobretudo alimentar, a instituições da área social, que veem agora os pedidos disparar, como é
o caso do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS).
 
O presidente da instituição, Fábio Simão, diz à Lusa acreditar que em setembro ou em outubro se
comecem a sentir "os efeitos mais sérios da crise" e a surgir muitos mais pedidos de apoio, pois quem
perdeu o emprego não tem como "dar a volta" à situação.
 
"A economia começou a dar alguns passos, mas com vergonha, porque as pessoas estão a acautelar-
se e provavelmente os postos de trabalho não vão ser todos readmitidos", conclui.
 
Lusa
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Filipe Santos Costa assina a newsletter "Novo normal", e esta semana analisa a decisão do Reino
Unido de deixar Portugal na lista negra dos países inseguros para as férias. E as suas consequências.
 
Uma tragédia. Sem eufemismos, a decisão do governo britânico de deixar Portugal na lista negra dos
países inseguros para as férias dos turistas ingleses é isso mesmo: uma tragédia para o setor do
turismo e, por arrastamento, para a economia portuguesa.
 
A decisão foi conhecida sexta-feira à tarde, depois de vários dias de expectativa. O Governo
português, que a tentou travar até ao fim, considerou-a "absurda" e "injusta". António Costa chamou
a atenção para a diferença de casos entre os dois países. Os dados atuais são estes: o Reino Unidos
tem 284.276 positivos, e Portugal 42.782; já morreram 44.131 britânicos e 1.587 portugueses. A
tentativa de Boris Johnson impor regras aos britânicos não tem sido bem sucedida - ontem a notícia
era que Stanley Johnson, o pai do primeiro-ministro, viajou de férias para a Grécia, apesar do
Governo desaconselhar estas viagens. Antes, o principal conselheiro de Johnson já tinha desrespeitado
as ordens de confinamento durante o lockdown.
 
O impacto da decisão inglesa será brutal, mesmo que ainda não seja garantido que todos os governos
do Reino Unido subscrevam a lista divulgada ontem à tarde por Londres (os primeiro-ministros do País
de Gales e da Escócia arrasaram os métodos e das conclusões do governo de Boris Johnson,
considerando este processo "shambolic", o que se pode traduzir como caótico, ou trapalhão).
 
Portugal não está na lista de 59 territórios com "corredores turísticos" aprovados por Londres, o que
significa que os ingleses que optem por férias em Portugal são obrigados a cumprir 14 dias de
quarentena no regresso a casa. Mesmo a Madeira e os Açores, apesar de terem escapado ao cartão
vermelho mostrado a Portugal continental, continuam na lista de territórios que obrigam a quarentena
para quem regressa ao Reino Unido (o que revela a confusão que este processo tem sido).
 
Como é bom de perceber, esta condicionante fará cair a pique as férias de ingleses em Portugal este
ano. Tanto mais que todos os países do Sul da Europa que concorrem connosco pela captação de
turistas britânicos - desde logo, Espanha, Grécia e Itália - receberam a luz verde que nos foi negada.
A questão para um inglês é simples: porquê sujeitar-se a duas semanas de quarentena no regresso do
Algarve, se evita essa maçada optando por férias na Costa del Sol, ou nas Baleares, ou nas ilhas
gregas?
 
O impacto direto e imediato será enorme. Detalho mais à frente neste texto a importância do Reino
Unido para o setor do turismo em Portugal, e no Algarve em particular, mas para já bastam este dois
números: no ano passado, uma em cada cinco dormidas de um estrangeiro em Portugal foi
responsabilidade de um turista britânico (19%); no Algarve, esse valor sobe para mais de um terço
(37%). Ah!, mais três números para enquadramento: o turismo é diretamente responsável por 9% do
emprego em Portugal e 9% do PIB nacional (noutra conta, feita pelo INE, juntando todo o consumo
associado ao turismo, o peso no PIB chega aos 14,6%).
 
Bastidores: Portugal vira-se para Espanha, Alemanha e França... e para dentro
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Ao longo das últimas semanas os responsáveis nacionais pelo turismo acreditaram que seria possível
evitar o ban britânico às férias em Portugal, mas já estavam a preparar-se para o pior. Agora que os
ingleses estão fora da equação, é hora de avançar com o plano B. Em breve arrancam ações de
promoção do destino Portugal em mercados igualmente relevantes: Espanha, Alemanha e França
estão no topo das prioridades, para além de estar em preparação uma forte campanha de apelo ao
turismo interno.A ideia, para já, é não perder tempo com a questão inglesa - se daqui a 15 dias ou um
mês a decisão for revertida, melhor. Em qualquer caso, depois da paragem forçada pela pandemia,
este é o momento crucial para as decisões de férias de quem ainda tencione viajar este verão. The
clock is ticking.
 
Espanha é a primeira prioridade - pelo histórico de férias transfronteiriças, e pela proximidade, que
este ano será um fator ainda mais relevante na hora de escolher férias no estrangeiro. Em tempo de
medo e incerteza, a proximidade oferece segurança. Alemanha e França são outros dois mercados
tradicionalmente importantes para Portugal, e este ano ainda mais.
 
As atenções terão de se concentrar na Europa, até porque os mercados alternativos em que Portugal
apostou nos últimos anos não são opção neste momento (sobretudo EUA e Brasil). Infelizmente, a
situação da TAP também não garante grande capacidade de resposta imediata. Um azar nunca vem
só.
 
Uma decisão tipo Eurovisão
 
A decisão de ontem do Governo de Boris Johnson, que o The Guardian considerou ser mais parecida
"uma decisão da Eurovisão do que com cruciais decisões de políticas", surgiu poucas horas depois do
Centro Europeu para o Controlo de Doenças ter desaconselhado esse tipo de atitude. Não faz sentido
impor restrições de viagens quando "a transmissão comunitária está em curso" em todo espaço
europeu disse o CECD. Segundo o European Surveillance System, em junho "apenas 3% dos casos
confirmados" terão sido infectados noutro país.
 
Este é um enorme revês para Portugal que, durante o confinamento, via boas perspetivas para que o
turismo por cá fosse menos penalizado do que noutros destinos. "Temos uma possibilidade,
combinando boa promoção e boa capacidade de captação de operações aéreas, e aproveitando a
imagem muito positiva que Portugal projetou nestas últimas semanas, para ter um ano menos mau",
dizia-me Pedro Siza Vieira há dois meses. Essa perspetiva manteve-se até meados de junho...
 
Não está só em causa o impacto direto dos ingleses que já não chegarão cá. Isso seria um revés
suficiente - mas há mais. Nas últimas semanas, desde que os surtos da região de Lisboa começaram a
ensombrar o desempenho português, e em particular desde que Londres começou a mostrar dúvidas
sobre a concretização de um "corredor turístico" com Portugal, essas dúvidas têm sido empoladas por
destinos concorrentes. E têm impacto reputacional para além do mercado britânico. "De cada vez que
houve notícias sobre as dúvidas dos ingleses houve cancelamentos de reservas de holandeses ou de
alemães", disse-me esta semana uma fonte bem informada sobre o setor.
 
A viragem de meio de junho
 
Quer uma prova do impacto imediato da evolução dos dados da Covid em Portugal, e das notícias
sobre esses dados, na procura do país como destino de férias? Na primeira quinzena de junho, depois
do país reabrir, pronto para começar a receber turistas, quando havia a perceção geral de que
Portugal era um caso de sucesso no combate à pandemia, Lisboa foi a cidade europeia para onde
foram vendidos mais bilhetes de avião.
 
Sim, Lisboa foi a cidade mais procurada, à frente de mega-destinos turísticos como Paris (2º), Roma
(5º), Madrid (6º), Barcelona (9º) ou Londres (10º). É o que dizem os dados da ForwardKeys, empresa
que faz a compilação global de vendas de passagens aéreas. O primeiro lugar de Lisboa compara com
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o nono lugar que a capital portuguesa ocupava neste mesmo ranking, nas mesmas duas semanas do
ano passado.
 
Portugal cavalgava, então, a narrativa do "milagre" proclamado pelo Presidente da República e
noticiado pela comunicação social de diversos países. Numa quinzena tudo mudou. O surto de
contágios na região de Lisboa e Vale do Tejo que se prolongou pelo mês de junho (e ainda persiste)
lançou a suspeita. E, com ela, veio a travagem de novas reservas para Portugal, e o cancelamento de
muitas que já estavam feitas.
 
Nos dados atualizados esta semana pela ForwardKeys, relativos à segunda quinzena de junho, Lisboa
cai do primeiro para o quarto lugar no mesmo ranking das cidades europeias com mais reservas de
avião entre 15 e 26 de junho. Como cantaria a Dinah Washington, what a diference two weeks make.
Nestas duas semanas, a capital portuguesa foi ultrapassada por Amesterdão, Paris e Atenas, e é
seguida de perto por Palma de Maiorca.
 
Por muito que Portugal argumente que a evolução do número de novos casos não pode ser o único
critério para abrir ou fechar portas - puxando pelo bom desempenho noutros indicadores, como
número de testes, mortalidade ou doentes internados e em cuidados intensivos - internacionalmente o
primeiro valor utilizado para medir a evolução de cada país é o dos novos contágios. Já nos
habituámos às notícias de sucessivos recordes de novos casos no Brasil e nos EUA, certo? (Por falar
nisso, os dados de ontem voltam a bater recordes.) Por que razão havia de ser diferente quando os
outros vêm Portugal, nas últimas semanas, como o segundo país da Europa com maior taxa de
incidência, a seguir à Suécia?
 
Este é o mapa-mundo divulgado ontem à tarde pelo CECD. Portugal continua acima da fasquia de 20
novos casos diários por milhão habitantes. No acumulado de casos reportados, Portugal está em 9º
lugar na Europa, com 42.782 casos. O Reino Unido lidera a tabela, com mais de 283 mil. Todos os
países da UE que têm mais casos do que Portugal receberam luz verde para os corredores turísticos
com o Reino Unido, à exceção da Suécia...
 
O mistério do mapa amarelo
 
Que as coisas estavam a correr mal para Portugal não é novidade. Ainda no início desta semana, o
Ministério dos Negócios Estrangeiros da Holanda divulgou o mapa reproduzido abaixo, que sinaliza
como regiões a evitar - ou a visitar apenas em caso de estrita necessidade - Lisboa e Vale do Tejo... e
a Área Metropolitana do Porto.
 
A situação na AMP, recorde-se, está controlada há semanas, depois de um primeiro embate
complicado. Na quarta-feira foi confirmado um novo foco em Vila do Conde, mas o mapa holandês foi
divulgado antes disso. Mas não olhe só para as duas zona a laranja. Repare que todo o país está a
amarelo - ou seja, todo o território português merece da Holanda a classificação "atenção, riscos de
segurança" (é o que me diz o Tradutor do Google). Até a Madeira, um dos principais destinos turísticos
de Portugal, onde até hoje não se registou uma única vítima de Covid e houve só 92 infectados.
 
Que dados terá a embaixada dos Países Baixos em Lisboa para chegar a esta conclusão? É um
mistério. O que têm feito o MNE e as embaixadas de Portugal nessas capitais para divulgar informação
credível? Não sei - espero que muito, mas constato que não o suficiente.
 
E qual o impacto de informações como esta, difundidas por entidades oficiais? Imediato e arrasador.
Segundo me disse um operador, após a divulgação deste mapa, sucederam-se cancelamentos de
reservas e pré-reservas de viagens de holandeses para Portugal. Assim, sem pestanejar.
 
Este é um caso interessante. A Holanda não é um grande player na emissão de turistas para Portugal,
mas está longe de ser irrelevante: ocupa o sétimo lugar no ranking de procura externa para Portugal,
com um quota de 4,8% do total de estrangeiros que nos procuram. Em 2019 Portugal recebeu 595 mil

Página 123



hóspedes holandeses, responsáveis por 2,4 milhões de dormidas e 708 milhões de euros de receitas.
O Algarve é o principal destino dos holandeses que visitam Portugal (51,8%), seguido da região de
Lisboa (19,2%) e da Madeira (11,9%). A Holanda é o 4.º mercado no conjunto da procura externa
para o Algarve e para a Madeira, e o 5.º para os Açores. Ou seja, mesmo estando em causa um país
de média dimensão, que não tem o peso dos espanhóis, ingleses, ou franceses, nesta altura qualquer
espirro pode ter um impacto enorme.
 
O peso inglês
 
Vamos, então, ao caso mais dramático. O Reino Unido mantém-se há anos como o primeiro ou
segundo principal mercado emissor de turistas para Portugal, tanto ao nível de número de viajantes,
quer pelo critério da receita que deixam por cá. Em 2019 o Reino Unido foi o principal mercado da
procura externa para Portugal em número de dormidas e receitas turísticas, e segundo em número de
hóspedes (neste indicador, Espanha ganhou, com mais 130 mil hóspedes).
 
Segundo os dados do Turismo de Portugal, em 2019 o país recebeu:
 
2,1 milhões de hóspedes britânicos, que geraram
9,4 milhões de dormidas
3.286 milhões de euros de receitas turísticas
 
A tendência tem sido ascendente e as previsões feitas antes da pandemia estimavam que estes
números crescessem até 2021, com subida de 2,3% na procura turística britânica e de 3,7% nos
gastos feitos por esses visitantes em Portugal.
 
Os britânicos têm presença relevante em todas as regiões de turismo do país, mas são um mercado
especialmente crítico para Algarve e Madeira. Eis o peso dos turistas do Reino Unido nas várias regiões
do país:
 
A dependência do Algarve em relação ao turismo do Reino Unido é evidente. Trata-se, aliás, da região
do país com maior dependência em relação a um único mercado. Mais de um terço dos turistas
estrangeiros que visitam o Algarve vêm das ilhas britânicas; como já referi, representam uma quota
de 33% dos hóspedes, e 37% das dormidas.
 
Analisando a dependência em relação a um único mercado, o mais próximo que encontramos da
situação do Algarve é a relação entre a região Centro e os turistas espanhóis (quota de 26,4% de
dormidas). Curiosamente, o Centro é a região de turismo portuguesa onde os britânicos pesam menos
(só 4,1%). A seguir aos espanhóis, quem mais visita o Centro são franceses (10,8%) e brasileiros
(10,1%).
 
Já a Madeira, regista uma enorme dependência não de um, mas de dois mercados emissores, que têm
quase o mesmo peso e representam metade dos visitantes estrangeiros: em 2019, os alemães
asseguraram 26,8% das dormidas, e os britânicos ficaram logo atrás, com uma quota de 26,6%.
 
Dito isto, convém notar que não é só Portugal que precisa muito de conquistar turistas britânicos. O
reino de sua majestade é um grande emissor de turistas, e tem reforçado esse estatuto, tendo
sobretudo os países do Sul da Europa como destino de férias. Nos quadros abaixo pode ver a evolução
dos gastos dos turistas britânicos, as principais regiões para onde viajam e os seus principais destino
de férias.
 
Portugal não está no top 5 dos destinos de férias dos ingleses, mas no ano passado surgia em sétimo
lugar. Não é coisa pouca.
 
E o resto do mundo? Esqueça
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Nos últimos anos Portugal tentou diversificar os países de origem dos seus turistas, apostando noutros
mercados, sobretudo fora da Europa: América do Norte, América do Sul e Ásia. Países como Estados
Unidos, Brasil, China ou Coreia do Sul cresceram bastante nas contas do Turismo de Portugal. São
turistas em regra com mais poder de compra, o suficiente para fazerem uma viagem intercontinental,
e que apresentam outra vantagem - permitem contrariar a sazonalidade europeia, trazendo turistas
fora da época alta dos três meses de verão.
 
Podem ser uma alternativa agora? Não. A pandemia está descontrolada nos EUA e no Brasil, e os
países asiáticos estão a reabrir com enormes cautelas. Quando muito, o Canadá pode trazer boas
surpresas, ou a Coreia do Sul (sabe uma das razões para as visitas dos sul-coreanos a Portugal? O
santuário de Fátima).
 
As perspetivas portuguesas para os turistas em voos de longo curso são muito baixas. O quadro
abaixo mostra, para oito países não europeus, como estão as reservas de voos para os próximos três
meses, em comparação com os bilhetes emitidos há um ano no mesmo trimestre. O Brasil cai 67,8%,
e os EUA 57,4%. Os turistas chineses, que eram cada vez mais, praticamente desaparecem do mapa
(-95,6%).
 
O trambolhão será colossal, isso não há dúvidas. Abaixo tem o campeonato do Sul da Europa, na
corrida a visitantes de longo curso. Compara Portugal, Espanha e Grécia, tendo em conta os visitantes
de longo curso do ano passado em julho, agosto e setembro, com as reservas de bilhetes de avião de
longo curso para este ano nos mesmos três meses. Com mais altos ou baixos, estamos a falar de
quebras de negócio à volta de dois terços.
 
Ainda olhando para o campeonato do Sul da Europa, as reservas de longo curso para Portugal nos
próximos três meses, em comparação com o período homólogo de 2019, caem menos do que
acontece em Espanha, e aguentam melhor do que o conjunto da UE (só a Grécia tem perspectivas um
pouco menos pessimistas).
 
Porém, estes eram os dados de ontem. Ou seja, ainda não refletem a nossa inclusão na lista negra
dos ingleses. Vai piorar.
 
Filipe Santos Costa
 
Jornalista
 
https://eco.sapo.pt/especiais/a-tragedia-inglesa-e-portuguesa-dos-corredores-turisticos/
 
Copiar
 
[Additional Text]:
Imagem de Filipe Santos Costa
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Desemprego no Algarve sobe em flecha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Euronews Online

URL: https://pt.euronews.com/2020/07/05/desemprego-no-algarve-sobe-em-flecha

 
A taxa de desemprego na região do Algarve no sul de Portugal aumentou mais de 200% em maio
atingindo quase 28 mil pessoas.
 
O principal setor afetado é o setor hoteleiro e turístico a braços com uma crise sem precedentes.
 
A pandemia de Covid-19 levou à interrupção do processo de recrutamento concebido a pensar na
época alta.
 
"Nós, em março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de contratação para
a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras
deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a 'lay-
off'",adiantou Jorge Beldade, diretor regional de operações do Grupo Tivoli & Resorts.
 
Desemprego que poderá agora prolongar-se durante a próxima época baixa somando assim três
épocas baixas consecutivas na região segundo Elidério Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turisticos do Algarve.
 
"O Algarve que viveu uma estação baixa e depois quando se preparava para entrar na chamada época
turística viu-se confrontado com esta pandemia, tem um verão que não será comparável ao verão que
se verificou no ano passado e depois entrará, novamente, numa estação baixa o que levará a três
estações baixas seguidas com efeitos nas receitas das empresas e um impacto no emprego
indiscutível", afirma.
 
Segundo os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional, em maio, o Algarve foi a região
de Portugal que registou o maior aumento no número de desempregados registados com um
crescimento de 202,4% em relação ao mesmo período de 2019.
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Turismo. Quebras fazem desemprego crescer mais de 200% no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: i Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=60927f99

 
Pandemia veio reduzir o emprego no Algarve, que apesar da crise, até tinha boas expetativas para
este verão. Valores podem agravar em setembro.
 
A pandemia de covid-19 trouxe alguns problemas para o turismo no Algarve e, com isso, surgiram
também problemas no desemprego: o início da pandemia coincidiu com as contratações para a época
turística o que fez com que milhares de pessoas não fossem contratadas e outras tivessem sido
dispensadas.
 
A título de exemplo, o Tivoli Hotels & Resorts teria, num verão normal, cerca de mil pessoas a
trabalhar nas suas seis unidades às quais se juntavam os contratados ao dia, à hora ou à semana.
Este ano o número foi reduzido para metade. Os números foram divulgados à Lusa por Jorge Beldade,
diretor geral das operações do grupo. "Nós, em março, quando foi o início desta pandemia, estávamos
em fase de início de contratação para a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89
e, obviamente, todas as outras deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos
todas as pessoas a layoff", disse o responsável à Lusa.
 
Também Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA) diz à Lusa que "o efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é
indiscutível e será uma realidade incontornável". E por isso estima que os valores"agravem
novamente" a partir de setembro.
 
É que, segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio de 2020 o
Algarve foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um
crescimento de 202,4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
Verão de incertezas Apesar da pandemia, as expetativas para este verão até eram positivas como
chegou a dizer Elidérico Viegas ao i. Tudo porque o Algarve é o destino de excelência dos portugueses
para julho e agosto. A incerteza, dizia o responsável, dizia respeito aos turistas internacionais,
nomeadamente o mercado britânico. "As atenções ainda estão viradas para o final do mês, para se
saber se estes turistas vão ter de ficar de quarentena e para que países podem deslocar-se", disse ao
i. O responsável lembrou ainda que continuam a existir restrições no espaço aéreo. "No mercado
estrangeiro vai haver muitos condicionalismos, nomeadamente nos nossos principais mercados, que
são o Reino Unido e a Alemanha, e, por isso, acredito que a procura será quase residual. Vamos
depender sobretudo do mercado interno".
 
Contudo, o facto de o Reino Unido ter excluído Portugal dos corredores aéreos vai fazer o caso mudar
de figura e, se havia dúvidas em relação ao mercado britânico, estas já foram desfeitas. "O Algarve
ficou praticamente fora da pandemia e é prejudicado pela situação que se vive em Lisboa", disse
Elidérico Viegas ao SOL. O responsável admite mesmo que "o impacto é enorme, tanto nas empresas
hoteleiras e turísticas, como na economia da região e do país".
 
Jornal i
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Quebras no turismo fazem desemprego no Algarve crescer mais de 200%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Jornal de Notícias Online Autores: Marta Duarte

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c6de73ad

 
O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio para quase 28 mil desempregados,
atingindo sobretudo o setor da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas para atenuar o
"golpe" de quase três meses de prejuízos.
 
O calor que abraça o Algarve lembra que julho chegou, ao contrário dos turistas, que por esta altura já
deviam estar a encher os hotéis, praias e restaurantes da região, mas que teimam em não aparecer
na quantidade habitual para a época do ano.
 
Como o início da pandemia de covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época
turística, milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram
dispensadas ainda durante o período experimental.
 
Num verão normal, o Tivoli Hotels & Resorts teria cerca de 1.000 pessoas a trabalhar nas seis
unidades do Algarve -- fora aquelas que são contratadas à hora, ao dia, ou à semana -- mas, neste
momento, tem apenas cerca de metade, diz à Lusa o diretor regional de operações do grupo, Jorge
Beldade.
 
"Nós, em março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de contratação para
a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras
deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a 'lay-off'",
conta.
 
No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora, no início de julho, um número,
ainda assim, animador -- tendo em conta as previsões do setor no início da pandemia, que não
apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.
 
Depois da época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a região depara-se com
um verão "que não será comparável" ao do ano passado e entra novamente numa estação baixa, o
que, na prática, será equivalente "a três estações baixas seguidas", resume o líder da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"O efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade
incontornável", disse à Lusa Elidérico Viegas, estimando que a partir do mês de setembro os números
se "agravem novamente".
 
Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio de 2020 o Algarve
foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento
de 202,4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
"É um situação complicada, com um número de desemprego bastante elevado, que nos preocupa. Em
fevereiro ninguém acreditaria que isto iria acontecer, porque estávamos com um dinamismo da
economia cada vez maior, com o emprego a aumentar e o desemprego a diminuir", desabafa a
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delegada regional daquele instituto.
 
De acordo com Madalena Feu, o aumento do desemprego, contrariando a tendência dos últimos anos,
tem vindo em crescendo, face aos mesmos meses de 2019: em março havia na região 21.636
desempregados inscritos (mais 41%), em abril mais 26.379 (mais 120%) e em maio 27.675 (mais
202%).
 
A delegada regional do IEFP nota que há "novos" desempregados: 28% são estrangeiros -- na sua
maioria brasileiros, indianos e nepaleses, que trabalhavam na agricultura e na hotelaria --, e outros,
ainda, são pessoas que vieram de fora da região.
 
No concelho de Albufeira, que concentra boa parte dos hotéis da região e cujos negócios giram quase
todos à volta do turismo, a situação é preocupante, segundo nota à Lusa o presidente da Câmara,
José Carlos Rolo.
 
"A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear quanto isso. Não nos podemos esquecer que a
seguir temos o inverno e que no inverno, naturalmente, as pessoas não acorrem a lugares turísticos
de sol e praia", sublinha.
 
Segundo o autarca, além dos "muitos hotéis fechados", estão também encerrados muitos
estabelecimentos comerciais. Alguns até abriram, mas depois acabaram por encerrar, por falta de
clientes, atirando as pessoas para o desemprego ou para 'lay-off'.
 
Muitas das pessoas que de um momento para o outro se viram no desemprego começaram a pedir
ajuda, sobretudo alimentar, a instituições da área social, que veem agora os pedidos disparar, como é
o caso do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS).
 
O presidente da instituição, Fábio Simão, diz à Lusa acreditar que em setembro ou em outubro se
comecem a sentir "os efeitos mais sérios da crise" e a surgir muitos mais pedidos de apoio, pois quem
perdeu o emprego não tem como "dar a volta" à situação.
 
"A economia começou a dar alguns passos, mas com vergonha, porque as pessoas estão a acautelar-
se e provavelmente os postos de trabalho não vão ser todos readmitidos", conclui.
 
*Agência Lusa
 
Marta Duarte*
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Algarve lança vídeo promocional para chamar turistas portugueses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020
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A Região de Turismo do Algarve lançou um vídeo promocional nas redes sociais para chamar os
portugueses para esta zona do país, depois do Reino Unido, um dos principais mercados, ter excluído
Portugal do corredor aéreo que isenta os cidadãos de quarentena no regresso de viagens.
 
"O Algarve fica-te bem" é o mote para a campanha que pode ser vista no site oficial da Região de
Turismo do Algarve ou através das páginas "Visit Algarve" no Facebook e Instagram.
 
"Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras
inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso", pode ler-se na descrição de um vídeo, com cerca de
dois minutos, onde se mostram as praias, espaços naturais e outras atrações da região.
 
O vídeo foi lançado ontem e já conta com milhares de visualizações e centenas de partilhas.
 
Sandra Freitas
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Quebras no turismo triplicam desemprego no Algarve
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Redação, 05 jul 2020 (Lusa) - O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio para
quase 28 mil desempregados, atingindo sobretudo o setor da hotelaria, que desespera pela chegada
de turistas para atenuar o "golpe" de quase três meses de prejuízos.
 
O calor que abraça o Algarve lembra que julho chegou, ao contrário dos turistas, que por esta altura já
deviam estar a encher os hotéis, praias e restaurantes da região, mas que teimam em não aparecer
na quantidade habitual para a época do ano.
 
Como o início da pandemia de covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época
turística, milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram
dispensadas ainda durante o período experimental.
 
Num verão normal, o Tivoli Hotels & Resorts teria cerca de 1.000 pessoas a trabalhar nas seis
unidades do Algarve - fora aquelas que são contratadas à hora, ao dia, ou à semana - mas, neste
momento, tem apenas cerca de metade, diz à Lusa o diretor regional de operações do grupo, Jorge
Beldade.
 
"Nós, em março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de contratação para
a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras
deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a 'lay-off'",
conta.
 
No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora, no início de julho, um número,
ainda assim, animador - tendo em conta as previsões do setor no início da pandemia, que não
apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.
 
Depois da época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a região depara-se com
um verão "que não será comparável" ao do ano passado e entra novamente numa estação baixa, o
que, na prática, será equivalente "a três estações baixas seguidas", resume o líder da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"O efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade
incontornável", disse à Lusa Elidérico Viegas, estimando que a partir do mês de setembro os números
se "agravem novamente".
 
Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio de 2020 o Algarve
foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento
de 202,4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
"É um situação complicada, com um número de desemprego bastante elevado, que nos preocupa. Em
fevereiro ninguém acreditaria que isto iria acontecer, porque estávamos com um dinamismo da
economia cada vez maior, com o emprego a aumentar e o desemprego a diminuir", desabafa a
delegada regional daquele instituto.
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De acordo com Madalena Feu, o aumento do desemprego, contrariando a tendência dos últimos anos,
tem vindo em crescendo, face aos mesmos meses de 2019: em março havia na região 21.636
desempregados inscritos (mais 41%), em abril mais 26.379 (mais 120%) e em maio 27.675 (mais
202%).
 
A delegada regional do IEFP nota que há "novos" desempregados: 28% são estrangeiros - na sua
maioria brasileiros, indianos e nepaleses, que trabalhavam na agricultura e na hotelaria -, e outros,
ainda, são pessoas que vieram de fora da região.
 
No concelho de Albufeira, que concentra boa parte dos hotéis da região e cujos negócios giram quase
todos à volta do turismo, a situação é preocupante, segundo nota à Lusa o presidente da Câmara,
José Carlos Rolo.
 
"A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear quanto isso. Não nos podemos esquecer que a
seguir temos o inverno e que no inverno, naturalmente, as pessoas não acorrem a lugares turísticos
de sol e praia", sublinha.
 
Segundo o autarca, além dos "muitos hotéis fechados", estão também encerrados muitos
estabelecimentos comerciais. Alguns até abriram, mas depois acabaram por encerrar, por falta de
clientes, atirando as pessoas para o desemprego ou para 'lay-off'.
 
Muitas das pessoas que de um momento para o outro se viram no desemprego começaram a pedir
ajuda, sobretudo alimentar, a instituições da área social, que veem agora os pedidos disparar, como é
o caso do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS).
 
O presidente da instituição, Fábio Simão, diz à Lusa acreditar que em setembro ou em outubro se
comecem a sentir "os efeitos mais sérios da crise" e a surgir muitos mais pedidos de apoio, pois quem
perdeu o emprego não tem como "dar a volta" à situação.
 
"A economia começou a dar alguns passos, mas com vergonha, porque as pessoas estão a acautelar-
se e provavelmente os postos de trabalho não vão ser todos readmitidos", conclui.
 
MAD/PYD // CSJ
 
Lusa/fim
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Algarve não sai da época baixa: desemprego cresceu mais de 200%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Negócios Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f4dfaf90

 
Algarve não sai da época baixa: desemprego cresceu mais de 200%
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Covid-19: Quebras no turismo triplicam desemprego no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3be8b75e

 
O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio para quase 28 mil desempregados,
atingindo sobretudo o setor da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas para atenuar o
"golpe" de quase três meses de prejuízos.
 
O calor que abraça o Algarve lembra que julho chegou, ao contrário dos turistas, que por esta altura já
deviam estar a encher os hotéis, praias e restaurantes da região, mas que teimam em não aparecer
na quantidade habitual para a época do ano.
 
Como o início da pandemia de covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época
turística, milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram
dispensadas ainda durante o período experimental.
 
Num verão normal, o Tivoli Hotels & Resorts teria cerca de 1.000 pessoas a trabalhar nas seis
unidades do Algarve - fora aquelas que são contratadas à hora, ao dia, ou à semana - mas, neste
momento, tem apenas cerca de metade, diz à Lusa o diretor regional de operações do grupo, Jorge
Beldade.
 
"Nós, em março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de contratação para
a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras
deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a 'lay-off'",
conta.
 
No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora, no início de julho, um número,
ainda assim, animador - tendo em conta as previsões do setor no início da pandemia, que não
apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.
 
Depois da época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a região depara-se com
um verão "que não será comparável" ao do ano passado e entra novamente numa estação baixa, o
que, na prática, será equivalente "a três estações baixas seguidas", resume o líder da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"O efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade
incontornável", disse à Lusa Elidérico Viegas, estimando que a partir do mês de setembro os números
se "agravem novamente".
 
Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio de 2020 o Algarve
foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento
de 202,4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
"É um situação complicada, com um número de desemprego bastante elevado, que nos preocupa. Em
fevereiro ninguém acreditaria que isto iria acontecer, porque estávamos com um dinamismo da
economia cada vez maior, com o emprego a aumentar e o desemprego a diminuir", desabafa a
delegada regional daquele instituto.
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De acordo com Madalena Feu, o aumento do desemprego, contrariando a tendência dos últimos anos,
tem vindo em crescendo, face aos mesmos meses de 2019: em março havia na região 21.636
desempregados inscritos (mais 41%), em abril mais 26.379 (mais 120%) e em maio 27.675 (mais
202%).
 
A delegada regional do IEFP nota que há "novos" desempregados: 28% são estrangeiros -- na sua
maioria brasileiros, indianos e nepaleses, que trabalhavam na agricultura e na hotelaria --, e outros,
ainda, são pessoas que vieram de fora da região.
 
No concelho de Albufeira, que concentra boa parte dos hotéis da região e cujos negócios giram quase
todos à volta do turismo, a situação é preocupante, segundo nota à Lusa o presidente da Câmara,
José Carlos Rolo.
 
"A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear quanto isso. Não nos podemos esquecer que a
seguir temos o inverno e que no inverno, naturalmente, as pessoas não acorrem a lugares turísticos
de sol e praia", sublinha.
 
Segundo o autarca, além dos "muitos hotéis fechados", estão também encerrados muitos
estabelecimentos comerciais. Alguns até abriram, mas depois acabaram por encerrar, por falta de
clientes, atirando as pessoas para o desemprego ou para 'lay-off'.
 
Muitas das pessoas que de um momento para o outro se viram no desemprego começaram a pedir
ajuda, sobretudo alimentar, a instituições da área social, que veem agora os pedidos disparar, como é
o caso do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS).
 
O presidente da instituição, Fábio Simão, diz à Lusa acreditar que em setembro ou em outubro se
comecem a sentir "os efeitos mais sérios da crise" e a surgir muitos mais pedidos de apoio, pois quem
perdeu o emprego não tem como "dar a volta" à situação.
 
"A economia começou a dar alguns passos, mas com vergonha, porque as pessoas estão a acautelar-
se e provavelmente os postos de trabalho não vão ser todos readmitidos", conclui.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa
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Quebras no turismo fazem desemprego no Algarve crescer mais de 200% em maio.
Situação "preocupa" IEFP, mas há sinais de retoma
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2b95bbf1

 
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) diz que situação é "complicada e "preocupa". Mas
há sinais de retoma: 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora em julho.
 
O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio para qua
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Covid-19: Desemprego triplica num Algarve sem turistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3dec75fb

 
Milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas para o verão e outras foram
dispensadas. Não há turistas a encher os hotéis, praias e restaurantes
 
"O efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e está a ser uma realidade
incontornável", diz Elidérico ViegasFoto D.R.
O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio para quase 28 mil desempregados,
atingindo sobretudo o setor da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas para atenuar o
"golpe" de quase três meses de prejuízos.
 
- Reportagem de Marta Duarte, jornalista da agência Lusa
 
O calor que abraça o Algarve lembra que julho chegou, ao contrário dos turistas, que por esta altura já
deviam estar a encher os hotéis, praias e restaurantes da região, mas que teimam em não aparecer
na quantidade habitual para a época do ano.
 
Como o início da pandemia de covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época
turística, milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram
dispensadas ainda durante o período experimental.
 
Num verão normal, o Tivoli Hotels & Resorts teria cerca de 1.000 pessoas a trabalhar nas seis
unidades do Algarve - fora aquelas que são contratadas à hora, ao dia, ou à semana - mas, neste
momento, tem apenas cerca de metade, diz à Lusa o diretor regional de operações do grupo, Jorge
Beldade.
 
"Nós, em março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de contratação para
a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras
deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a 'lay-off'",
conta.
 
No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora, no início de julho, um número,
ainda assim, animador - tendo em conta as previsões do setor no início da pandemia, que não
apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.
 
Depois da época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a região depara-se com
um verão "que não será comparável" ao do ano passado e entra novamente numa estação baixa, o
que, na prática, será equivalente "a três estações baixas seguidas", resume o líder da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"O efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade
incontornável", disse à Lusa Elidérico Viegas, estimando que a partir do mês de setembro os números
se "agravem novamente".
 
Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio de 2020 o Algarve
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foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento
de 202,4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
"É um situação complicada, com um número de desemprego bastante elevado, que nos preocupa. Em
fevereiro ninguém acreditaria que isto iria acontecer, porque estávamos com um dinamismo da
economia cada vez maior, com o emprego a aumentar e o desemprego a diminuir", desabafa a
delegada regional daquele instituto.
 
De acordo com Madalena Feu, o aumento do desemprego, contrariando a tendência dos últimos anos,
tem vindo em crescendo, face aos mesmos meses de 2019: em março havia na região 21.636
desempregados inscritos (mais 41%), em abril mais 26.379 (mais 120%) e em maio 27.675 (mais
202%).
 
A delegada regional do IEFP nota que há "novos" desempregados: 28% são estrangeiros - na sua
maioria brasileiros, indianos e nepaleses, que trabalhavam na agricultura e na hotelaria -, e outros,
ainda, são pessoas que vieram de fora da região.
 
No concelho de Albufeira, que concentra boa parte dos hotéis da região e cujos negócios giram quase
todos à volta do turismo, a situação é preocupante, segundo nota à Lusa o presidente da Câmara,
José Carlos Rolo.
 
"A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear quanto isso. Não nos podemos esquecer que a
seguir temos o inverno e que no inverno, naturalmente, as pessoas não acorrem a lugares turísticos
de sol e praia", sublinha.
 
Segundo o autarca, além dos "muitos hotéis fechados", estão também encerrados muitos
estabelecimentos comerciais. Alguns até abriram, mas depois acabaram por encerrar, por falta de
clientes, atirando as pessoas para o desemprego ou para 'lay-off'.
 
Muitas das pessoas que de um momento para o outro se viram no desemprego começaram a pedir
ajuda, sobretudo alimentar, a instituições da área social, que veem agora os pedidos disparar, como é
o caso do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS).
 
O presidente da instituição, Fábio Simão, diz à Lusa acreditar que em setembro ou em outubro se
comecem a sentir "os efeitos mais sérios da crise" e a surgir muitos mais pedidos de apoio, pois quem
perdeu o emprego não tem como "dar a volta" à situação.
 
"A economia começou a dar alguns passos, mas com vergonha, porque as pessoas estão a acautelar-
se e provavelmente os postos de trabalho não vão ser todos readmitidos", conclui.
 
Há 19 minutos
 
Lusa
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REPORTAGEM: Quebras no turismo fazem desemprego no Algarve crescer mais de
200%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=185b8267

 
O início da pandemia de covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época turística e
milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram dispensadas
 
No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora, no início de julho, um número,
ainda assim, animador Foto D.R.
O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio para quase 28 mil desempregados,
atingindo sobretudo o setor da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas para atenuar o
"golpe" de quase três meses de prejuízos.
 
O calor que abraça o Algarve lembra que julho chegou, ao contrário dos turistas, que por esta altura já
deviam estar a encher os hotéis, praias e restaurantes da região, mas que teimam em não aparecer
na quantidade habitual para a época do ano.
 
Como o início da pandemia de covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época
turística, milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram
dispensadas ainda durante o período experimental.
 
Num verão normal, o Tivoli Hotels & Resorts teria cerca de 1.000 pessoas a trabalhar nas seis
unidades do Algarve - fora aquelas que são contratadas à hora, ao dia, ou à semana - mas, neste
momento, tem apenas cerca de metade, diz à Lusa o diretor regional de operações do grupo, Jorge
Beldade.
 
"Nós, em março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de contratação para
a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras
deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a 'lay-off'",
conta.
 
No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora, no início de julho, um número,
ainda assim, animador - tendo em conta as previsões do setor no início da pandemia, que não
apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.
 
Depois da época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a região depara-se com
um verão "que não será comparável" ao do ano passado e entra novamente numa estação baixa, o
que, na prática, será equivalente "a três estações baixas seguidas", resume o líder da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"O efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade
incontornável", disse à Lusa Elidérico Viegas, estimando que a partir do mês de setembro os números
se "agravem novamente".
 
Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio de 2020 o Algarve
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foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento
de 202,4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
"É um situação complicada, com um número de desemprego bastante elevado, que nos preocupa. Em
fevereiro ninguém acreditaria que isto iria acontecer, porque estávamos com um dinamismo da
economia cada vez maior, com o emprego a aumentar e o desemprego a diminuir", desabafa a
delegada regional daquele instituto.
 
De acordo com Madalena Feu, o aumento do desemprego, contrariando a tendência dos últimos anos,
tem vindo em crescendo, face aos mesmos meses de 2019: em março havia na região 21.636
desempregados inscritos (mais 41%), em abril mais 26.379 (mais 120%) e em maio 27.675 (mais
202%).
 
A delegada regional do IEFP nota que há "novos" desempregados: 28% são estrangeiros - na sua
maioria brasileiros, indianos e nepaleses, que trabalhavam na agricultura e na hotelaria -, e outros,
ainda, são pessoas que vieram de fora da região.
 
No concelho de Albufeira, que concentra boa parte dos hotéis da região e cujos negócios giram quase
todos à volta do turismo, a situação é preocupante, segundo nota à Lusa o presidente da Câmara,
José Carlos Rolo.
 
"A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear quanto isso. Não nos podemos esquecer que a
seguir temos o inverno e que no inverno, naturalmente, as pessoas não acorrem a lugares turísticos
de sol e praia", sublinha.
 
Segundo o autarca, além dos "muitos hotéis fechados", estão também encerrados muitos
estabelecimentos comerciais. Alguns até abriram, mas depois acabaram por encerrar, por falta de
clientes, atirando as pessoas para o desemprego ou para 'lay-off'.
 
Muitas das pessoas que de um momento para o outro se viram no desemprego começaram a pedir
ajuda, sobretudo alimentar, a instituições da área social, que veem agora os pedidos disparar, como é
o caso do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS).
 
O presidente da instituição, Fábio Simão, diz à Lusa acreditar que em setembro ou em outubro se
comecem a sentir "os efeitos mais sérios da crise" e a surgir muitos mais pedidos de apoio, pois quem
perdeu o emprego não tem como "dar a volta" à situação.
 
"A economia começou a dar alguns passos, mas com vergonha, porque as pessoas estão a acautelar-
se e provavelmente os postos de trabalho não vão ser todos readmitidos", conclui.
 
Há 49 minutos
 
Lusa
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Golpe no turismo inglês preocupa Douro, com vendas de vinho a recuar 15%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Público Online Autores: Victor Ferreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a9adf815

 
Produtores de vinho do Porto vão reunir-se na próxima semana com a ministra da Agricultura. Exigem
descativação de 10,3 milhões de euros pagos pela região.
 
Foto
 
Nelson Garrido (arquivo)
 
O Algarve não é a única região preocupada com as consequências da exclusão de Portugal da lista
britânica dos países de baixo risco em relação à covid-19. O Douro também encara essa decisão com
preocupação, dado que pode agravar a quebra das vendas no mercado interno, que no primeiro
semestre terão rondado os 15% em volume e 16% em facturação.
 
Victor Ferreira
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Covid-19: Quebras no turismo triplicam desemprego no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cee7de00

 
Como o início da pandemia de covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época
turística, milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram
dispensadas ainda durante o período experimental.
 
Foto
 
Praia do Zé, Quarteira, Algarve
Duarte Drago
 
O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em Maio, para quase 28 mil desempregados,
atingindo sobretudo o sector da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas para atenuar o
"golpe" de quase três meses de prejuízos.
 
O calor que abraça o Algarve lembra que Julho chegou, ao contrário dos turistas, que por esta altura
já deviam estar a encher os hotéis, praias e restaurantes da região, mas que teimam em não aparecer
na quantidade habitual para a época do ano.
 
Como o início da pandemia de covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época
turística, milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram
dispensadas ainda durante o período experimental.
 
Num verão normal, o Tivoli Hotels & Resorts teria cerca de mil pessoas a trabalhar nas seis unidades
do Algarve - fora aquelas que são contratadas à hora, ao dia, ou à semana - mas, neste momento,
tem apenas cerca de metade, diz à Lusa o director regional de operações do grupo, Jorge Beldade.
 
"Nós, em Março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de contratação para
a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras
deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a lay-off",
conta.
 
No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em Junho ou reabrem agora, no início de Julho, um número,
ainda assim, animador - tendo em conta as previsões do sector no início da pandemia, que não
apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.
 
Depois da época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a região depara-se com
um verão "que não será comparável" ao do ano passado e entra novamente numa estação baixa, o
que, na prática, será equivalente "a três estações baixas seguidas", resume o líder da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"O efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade
incontornável", disse à Lusa Elidérico Viegas, estimando que a partir do mês de Setembro os números
se "agravem novamente".
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Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em Maio de 2020 o Algarve
foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento
de 202,4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
"É uma situação complicada, com um número de desemprego bastante elevado, que nos preocupa.
Em Fevereiro ninguém acreditaria que isto iria acontecer, porque estávamos com um dinamismo da
economia cada vez maior, com o emprego a aumentar e o desemprego a diminuir", desabafa a
delegada regional daquele instituto.
 
De acordo com Madalena Feu, o aumento do desemprego, contrariando a tendência dos últimos anos,
tem vindo em crescendo, face aos mesmos meses de 2019: em Março havia na região 21.636
desempregados inscritos (mais 41%), em Abril mais 26.379 (mais 120%) e em Maio 27.675 (mais
202%).
 
A delegada regional do IEFP nota que há "novos" desempregados: 28% são estrangeiros - na sua
maioria brasileiros, indianos e nepaleses, que trabalhavam na agricultura e na hotelaria -, e outros,
ainda, são pessoas que vieram de fora da região.
 
No concelho de Albufeira, que concentra boa parte dos hotéis da região e cujos negócios giram quase
todos à volta do turismo, a situação é preocupante, segundo nota à Lusa o presidente da Câmara,
José Carlos Rolo. "A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear quanto isso. Não nos podemos
esquecer que a seguir temos o Inverno e que no Inverno, naturalmente, as pessoas não acorrem a
lugares turísticos de sol e praia", sublinha.
 
Segundo o autarca, além dos "muitos hotéis fechados", estão também encerrados muitos
estabelecimentos comerciais. Alguns até abriram, mas depois acabaram por encerrar, por falta de
clientes, atirando as pessoas para o desemprego ou para lay-off.
 
Muitas das pessoas que de um momento para o outro se viram no desemprego começaram a pedir
ajuda, sobretudo alimentar, a instituições da área social, que vêem agora os pedidos disparar, como é
o caso do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS).
 
O presidente da instituição, Fábio Simão, diz à Lusa acreditar que em Setembro ou em Outubro se
comecem a sentir "os efeitos mais sérios da crise" e a surgir muitos mais pedidos de apoio, pois quem
perdeu o emprego não tem como "dar a volta" à situação. "A economia começou a dar alguns passos,
mas com vergonha, porque as pessoas estão a acautelar-se e provavelmente os postos de trabalho
não vão ser todos readmitidos", conclui.
 
Lusa
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Covid-19: Quebras no turismo triplicam desemprego no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=161ddb6b

 
28% dos desempregados são estrangeiros
 
O desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio para quase 28 mil desempregados,
atingindo sobretudo o setor da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas para atenuar o
"golpe" de quase três meses de prejuízos.
 
O calor que abraça o Algarve lembra que Julho chegou, ao contrário dos turistas, que por esta altura
já deviam estar a encher os hotéis, praias e restaurantes da região, mas que teimam em não aparecer
na quantidade habitual para a época do ano.
 
Como o início da pandemia de Covid-19 coincidiu com o arranque das contratações para a época
turística, milhares de pessoas nem sequer chegaram a ser contratadas, enquanto outras foram
dispensadas ainda durante o período experimental.
 
Num verão normal, o Tivoli Hotels & Resorts teria cerca de 1.000 pessoas a trabalhar nas seis
unidades do Algarve - fora aquelas que são contratadas à hora, ao dia, ou à semana - mas, neste
momento, tem apenas cerca de metade, diz à Lusa o diretor regional de operações do grupo, Jorge
Beldade.
 
"Nós, em Março, quando foi o início desta pandemia, estávamos em fase de início de contratação para
a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras
deixaram de ser contratadas e a seguir os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a 'lay-off'",
conta.
 
No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em Junho ou reabrem agora, no início de Julho, um número,
ainda assim, animador - tendo em conta as previsões do setor no início da pandemia, que não
apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano.
 
Depois da época baixa, quando se preparava para entrar na época turística, a região depara-se com
um verão "que não será comparável" ao do ano passado e entra novamente numa estação baixa, o
que, na prática, será equivalente "a três estações baixas seguidas", resume o líder da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
"O efeito nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade
incontornável", disse à Lusa Elidérico Viegas, estimando que a partir do mês de Setembro os números
se "agravem novamente".
 
Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em Maio de 2020 o Algarve
foi a região que registou o maior aumento de desempregados inscritos no país, com um crescimento
de 202,4%, face ao mesmo mês do ano passado.
 
"É um situação complicada, com um número de desemprego bastante elevado, que nos preocupa. Em
Fevereiro ninguém acreditaria que isto iria acontecer, porque estávamos com um dinamismo da
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economia cada vez maior, com o emprego a aumentar e o desemprego a diminuir", desabafa a
delegada regional daquele instituto.
 
De acordo com Madalena Feu, o aumento do desemprego, contrariando a tendência dos últimos anos,
tem vindo em crescendo, face aos mesmos meses de 2019: em Março havia na região 21.636
desempregados inscritos (mais 41%), em Abril mais 26.379 (mais 120%) e em Maio 27.675 (mais
202%).
 
A delegada regional do IEFP nota que há "novos" desempregados: 28% são estrangeiros - na sua
maioria brasileiros, indianos e nepaleses, que trabalhavam na agricultura e na hotelaria -, e outros,
ainda, são pessoas que vieram de fora da região.
 
No concelho de Albufeira, que concentra boa parte dos hotéis da região e cujos negócios giram quase
todos à volta do turismo, a situação é preocupante, segundo nota à Lusa o presidente da Câmara,
José Carlos Rolo.
 
"A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear quanto isso. Não nos podemos esquecer que a
seguir temos o Inverno e que no Inverno, naturalmente, as pessoas não acorrem a lugares turísticos
de sol e praia", sublinha.
 
Segundo o autarca, além dos "muitos hotéis fechados", estão também encerrados muitos
estabelecimentos comerciais. Alguns até abriram, mas depois acabaram por encerrar, por falta de
clientes, atirando as pessoas para o desemprego ou para 'lay-off'.
 
Muitas das pessoas que de um momento para o outro se viram no desemprego começaram a pedir
ajuda, sobretudo alimentar, a instituições da área social, que veem agora os pedidos disparar, como é
o caso do Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS).
 
O presidente da instituição, Fábio Simão, diz à Lusa acreditar que em Setembro ou em Outubro se
comecem a sentir "os efeitos mais sérios da crise" e a surgir muitos mais pedidos de apoio, pois quem
perdeu o emprego não tem como "dar a volta" à situação.
 
"A economia começou a dar alguns passos, mas com vergonha, porque as pessoas estão a acautelar-
se e provavelmente os postos de trabalho não vão ser todos readmitidos", conclui.
 
Agência Lusa
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Alexandra Gonçalves é a madrinha da candidatura da Festa da Pinha às 7 Maravilhas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/07/2020
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9eb4fea6

 
Primeira final regional realiza-se esta segunda-feira, em Monchique
 
Alexandra Rodrigues Gonçalves vai ser a madrinha da candidatura da Festa da Pinha à edição das 7
Maravilhas da Cultura Popular. A ex-diretora regional de Cultura aceitou o convite da Câmara de Faro,
que apresentou a candidatura da festa de Estoi ao concurso.
 
Alexandra Rodrigues Gonçalves é professora na Universidade do Algarve, onde atualmente dirige a
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. Entre diversas outras responsabilidades,
desempenhou já as funções de vereadora com o pelouro da cultura na Câmara de Faro (2009/2013) e
diretora regional de cultura do Algarve (2013/2018).
 
Cabe à madrinha da candidatura  fazer a defesa da Festa da Pinha, tradição secular à qual está
particularmente ligada , explica a Câmara de Faro.
 
Segundo a autarquia, também a investigadora Laura Carlos terá  um papel importante , uma vez que
será a responsável pela exposição de objetos representativos do património candidato .
 
Laura Carlos é licenciada em Design pela Universidade do Algarve e mestre em Gestão Cultural pela
Universidade do Algarve, com a dissertação intitulada "Manifestação Cultural - Alterações ao longo do
tempo, Estudo de Caso - Festa da Pinha" (2011-2013).
 
Na final regional também vão estar presentes, a defender a candidatura da Festa da Pinha, Marco
Lopes, diretor do Museu Municipal de Faro, José António Jerónimo, presidente da União das Freguesias
de Conceição e Estoi,  e representantes populares da festa .
 
O Município de Faro candidatou a Festa da Pinha às 7 Maravilhas da Cultura Popular na categoria
"Procissões e Romarias".
 
De Faro, há outra candidatura finalista, a das Charolas de Bordeira, submetida pela Sociedade
Recreativa Bordeirense e apadrinhada pelo músico algarvio Domingos Caetano.
 
A primeira final regional do concurso realiza-se esta segunda-feira, em Monchique, com transmissão
em direto na RTP durante todo o dia.
 
Além das duas candidaturas farenses, também a destila do medronho (Monchique), a cataplana em
cobre, a Festa da Espiga e a Mãe Soberana, todas de Loulé e a Procissão de Aleluia (São Brás de
Alportel) são finalistas regionais.
 
O vencedor de cada região, que passa para a próxima fase, é decidido por voto popular, através de
um número telefónico.
 
Os números para os quais deve ligar, para selecionar a sua Maravilha da Cultura Popular favorita,
estão disponíveis aqui.
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Turismo do Algarve não compreende motivos do Reino Unido para colocar Portugal
fora dos países isentos de quarentena
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6ce02da1

 
No seguimento da divulgação da lista que coloca Portugal - e
o Algarve - fora dos corredores aéreos do Reino Unido isentos de quarentena, o
Presidente do Turismo do Algarve já veio a público lamentar uma decisão que não
se compreende à luz dos factos e que é profundamente injusta e penalizadora
para o país em geral e para o Algarve em particular. "Fomos claramente
penalizados por falar verdade. Será mais seguro viajar para países que testam
metade, ou mesmo um terço, ou preferem passar férias num país verdadeiramente
empenhado em preservar a Saúde Pública e o Turismo?", questiona João Fernandes.
 
O líder do Turismo do Algarve lembra que, nesta época, a
grande maioria dos turistas britânicos vem para o Algarve, região que entre
julho e setembro regista 68 por cento das dormidas do Reino Unido em hotelaria em
Portugal. "Desde o início da pandemia da doença Covid-19, o Algarve regista
apenas 1,5 por cento dos casos em território nacional (639 casos acumulados até
dia 2 de julho). Recentemente, o Algarve foi eleito pela  European Best
Destinations , organização tutelada pela Comissão Europeia, um dos destinos
europeus mais seguros para férias nos próximos meses. A decisão é um erro do
Governo Britânico, que poderia ser evitado se ouvisse os 18 mil residentes
britânicos que vivem na região e que podem testemunhar na primeira pessoa o
exemplo dado durante a pandemia", entende João Fernandes.
 
De igual modo, o último relatório do  Índice Global da Paz
produzido pelo Instituto de Economia e Paz coloca Portugal como o terceiro país
mais seguro do mundo. "Em maio, Portugal foi aclamado no Reino Unido como
exemplo na resposta à pandemia e de lá para cá melhorámos os índices. A
Autoridade Nacional de Turismo desenvolveu o primeiro sistema de certificação
de protocolos sanitários em atividade turística do mundo, o selo  Clean &
Safe , contando-se mais de 17 mil selos emitidos e 20 mil profissionais
formados. Ao mesmo tempo, o Turismo do Algarve desenvolveu um  Manual de Boas
Práticas , igualmente pioneiro ao nível mundial, para várias das atividades
turísticas, englobando os procedimentos a adotar para rent-a-car, golfes,
parques de campismo, marinas, praias, surf, parques aquáticos e restaurantes,
além do alojamento turístico, agências de viagens e empresas de animação
turística", destaca João Fernandes, acrescentando que Portugal é um dos países
que mais testa a população e que apresenta das taxas de letalidade mais baixas.
"Apesar de até hoje ser igualmente obrigatória a quarentena no regresso, temos
vindo a assistir a uma procura crescente do mercado britânico, desde que em
meados de junho reiniciaram as ligações ao Reino Unido. Para julho e agosto
temos disponíveis ligações para 20 aeroportos, operados por cinco companhias
aéreas, atestando a confiança de turistas e operadores aéreos no Algarve".
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João Fernandes enfatizou ainda que, internacionalmente, Portugal
é reconhecido como  Melhor Destino do Mundo  enquanto país, e que o Algarve é o
 Melhor Destino de Praia da Europa  e o  Melhor Destino de Golfe do Mundo . "Todos
estes argumentos foram amplamente expostos ao Governo Britânico. Não baixaremos
os braços. Continuaremos a trabalhar para que a próxima revisão desta medida
nos seja favorável e os turistas britânicos continuarão a ser muito bem-vindos
ao Algarve, como têm sido nos últimos 50 anos", afirma o presidente da Região
de Turismo do Algarve e da Associação Turismo do Algarve.
 
Daniel Pina
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CDS quer plano de ajuda económica e social para a região
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A Comissão Política Distrital de Faro do CDS-PP considera que a decisão do Reino Unido de excluir
Portugal da lista de destinos turísticos seguros, no âmbito da pandemia Covid-19, é um "duríssimo
golpe na atividade económica da região". Em comunicado, aquele partido refere que "depois de três
meses em que nos "venderam" a maravilhosa narrativa do milagre português no combate à pandemia,
o Governo da República, perante a mais que anunciada exclusão de Portugal da lista britânica de
destinos seguros, optou por "enterrar a cabeça na areia", falhando clamorosamente na diplomacia e,
em jeito de resignação, optou hoje por um discurso ridículo de auto-justificação, em que o Governo do
Reino Unido parece ser a fonte de todos os males". Em plena época que deveria ser alta para o
turismo, os "algarvios vêem-se confrontados com um cenário de verdadeira catástrofe económica, que
faz o recear o pior nos meses que faltam até ao Outono". Por essa razão, "mais que manobras de
marketing e operações de charme do Dr. António Costa, o Algarve e os algarvios precisam de
respostas urgentes da parte do Governo, em especial, o que vai fazer para reverter esta decisão do
Governo britânico. Para além disso, a equipa de António Costa deve avançar com "um plano de ajuda
económica e social, que responda, de forma específica e diferenciada, aos gravíssimos problemas
conjunturais e às especificidades de uma região como o Algarve". A nível regional, o CDS defende que
"toda a região deve estar unida neste momento difícil, sendo indispensável que AMAL, partidos
políticos, sindicatos, associações patronais, Região de Turismo e demais agentes económicos e sociais
consigam congregar-se em torno de um "pacto de recuperação económica" da região, a apresentar ao
Governo, que permita combater o longo inverno económico e social que se avizinha".
 
JorgeEusebio
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Turismo antecipa revés na retoma com falta do corredor aéreo para Inglaterra
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Portugal não é tido como um país seguro para ingleses. Turismo com mais dificuldades num ano
marcado por prejuízos de milhões.
 
É um balde de água fria para um setor já fustigado pelos efeitos da pandemia de Covid-19. Londres
deixou ontem Portugal de fora da lista de países para os quais os ingleses podem voar sem ter de
realizar quarentena no regresso a casa. A decisão do Executivo de Boris Johnson afeta os turistas
ingleses; Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte vão ter autonomia para tomar uma decisão.
 
Num ano atípico, fruto da pandemia do novo coronavírus, o entrave à vinda de ingleses é mais um
problema para o turismo nacional, e representa um revés na retoma que estava a dar os primeiros
passos.
 
"Esta posição parece-nos desfasada, porque, em termos de números absolutos, temos melhores
números que Espanha e Itália. Sabemos que tivemos na região de Lisboa um ressurgimento, mas que
tem estado a ser atenuado. E isso é na periferia, onde não há hotéis, nem restaurantes para turistas,
nem património; é falta de informação sobre o que é Lisboa e o que é a região de Lisboa" que pode ter
levado a uma decisão tomada com base numa assunção de uma parte pelo todo, enfatizou ao Dinheiro
Vivo Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).
 
Com a avaliação da pandemia na região da Grande Lisboa a ser feita em meados de julho, o gestor -
que acredita que os resultados vão mostrar uma melhoria - defende que "é importante que o governo
português mostre à imprensa estrangeira o que é Lisboa e o que é a periferia".
 
Em pleno verão, o Algarve é o destino de muitos viajantes, incluindo britânicos. Para se ter uma ideia,
em 2019, o sul do país acolheu mais de cinco milhões de hóspedes, o que representou quase 21
milhões de dormidas. Só no trimestre de julho, agosto e setembro foram mais de dois milhões de
pessoas. Nestes três meses do verão, Portugal recebeu 726 mil pessoas oriundas do Reino Unido,
sendo que não será arriscar muito dizer que uma elevada percentagem esteve pelo Algarve.
 
Por isso, a região será uma das mais abaladas por esta decisão de Londres. "Em relação ao Algarve [a
decisão] tem um peso bastante importante porque esta é a época alta. Relativamente a Lisboa e ao
Porto, haverá algum desfasamento", diz o líder da AHP, que acrescenta que a posição de Londres
representa "um revés na retoma, porque havia novas reservas - em Lisboa, no Porto e no Algarve - e
essas foram anuladas. "Quem tinha férias em julho dificilmente virá mais tarde".
 
Decisão incompreensível
 
O Reino Unido é o maior parceiro comercial de Portugal na área dos serviços e Portugal é o sétimo
principal destino visitado pelos britânicos. O presidente da Região de Turismo do Algarve, João
Fernandes, diz que não compreende a decisão "por ser profundamente injusta e penalizadora para o
país e Algarve".
 
"Fomos claramente penalizados por falar verdade. Será mais seguro viajar para países que testam
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metade, ou mesmo um terço, ou preferem passar férias num país verdadeiramente empenhado em
preservar a Saúde Pública e o Turismo?", questiona. "A decisão é um erro do governo britânico, que
poderia ser evitado se ouvisse os 18 mil residentes que vivem na região e que podem testemunhar o
exemplo dado durante a pandemia".
 
Atualmente é ainda obrigatória a quarentena no regresso ao Reino Unido, mas há "uma procura
crescente do mercado britânico, desde que em meados de junho. Para julho e agosto temos
disponíveis ligações para 20 aeroportos, operados por 5 companhias aéreas". Elidérico Viegas, da
AHETA, nota por sua vez que este entrave à entrada de ingleses terá um "impacto enorme", sem
conseguir para já quantificar.
 
O governo português, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, apressou-
se a sublinhar que a decisão inglesa é "absurda", "errada" e que causa "muito desapontamento".
 
As autoridades portuguesas não vão tomar qualquer atitude de reciprocidade em relação aos
britânicos que vivem em Portugal, mas o ministro Santos Silva admite esperas que o Reino Unido
"corrija uma decisão errada rapidamente".
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro; Joana Petiz
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Turistas britânicos? "Há outros mercados a explorar. Porque não pensar nisso?"
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Jorge Mangorrinha, historiador do Turismo, fala sobre os efeitos da covid-19 e da falta do corredor
aéreo neste verão para Portugal.
 
Ficou surpreendido com a decisão britânica de obrigar a quarentena no regresso os turistas que
visitarem Portugal? Morre-se muito menos de covid-19 no Algarve do que em Londres.
 
Este é um dado estatístico concreto mas, como em tudo na vida, os números não são a única variável
que orienta as decisões humanas. A minha surpresa transforma-se em resignação, porque creio na
escassa comunicação eficaz, que tivesse apostado no apelo aos dados e valores qualitativos e numa
ação diplomática que antecipasse a realidade presente. Mais um sinal de que se aposta numa
governação reativa e não por antecipação.
 
Depois dos elogios iniciais, Portugal passou a ser visto com desconfiança por vários países pela
persistência do número de infetados, sobretudo na Grande Lisboa. É um exagero motivado por uma
guerra discreta pelo mercado turístico?
 
Esta guerra não é apenas um jogo de mercados, mas faz parte de uma guerra mais vasta, por
episódios e por setores. Esta guerra configura uma hipotética III Guerra Mundial, com contornos
diferentes das anteriores. Mas seria importante que, ao voltarmos a ter turistas a chegarem por
exemplo do Reino Unido, da Alemanha e de Itália, cada um dos países já tenha a sua situação interna
resolvida, no que à covid-19 diz respeito.
 
JORGE MANGORRINHA (Foto: Paulo Spranger)
 
Acredita que o mercado interno português, com menos portugueses a ir para fora, conseguirá
minimizar impacto da quebra de turistas estrangeiros?
 
Creio que sim. Mas o turismo será dos setores mais difíceis de recuperar a breve prazo, embora eu
creia que, se não houver uma segunda vaga da covid-19, a recuperação será menos lenta do que a
que muitos agentes apregoam. Num e noutro cenário, urge a criatividade de todos e a manutenção
das práticas deste período difícil.
 
O Reino Unido é um dos grandes mercados emissores para Portugal, sobretudo para o Algarve e a
Madeira. Quando começou esta tradição?
 
Na Madeira começou na segunda metade do século XIX e no Algarve a partir dos anos pós-II Guerra
Mundial.
 
Que tem achado da estratégia de comunicação do turismo de Portugal?
 
Genericamente bem, embora eu desconfie que os conteúdos, instrumentos e meios diferentes entre
Áreas Promocionais e Turismo de Portugal possam confundir o novo e mais jovem turista estrangeiro.
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O primeiro-ministro António Costa reagiu com força ao anúncio britânico de excluir Portugal dos países
confiáveis. Também o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, zangado, falou da velha aliança entre os
dois países. Deveriam ser mais diplomáticos para tentar inverter a decisão?
 
Há uma clara sintonia política entre eles, uma espécie de nova gerigonça, com vantagens pessoais. Se
o país ganha com isso, a ver vamos nos próximos tempos. Há outros mercados a explorar. Porque não
pensar nisso?
 
Fronteiras com Espanha estão reabertas. Serão os espanhóis a salvação do nosso turismo em 2020?
 
Conforme os destinos. Se houver uma distribuição pelo território, melhorará o retorno para Portugal
como um todo. Mas mais importante é o contexto geopolítico onde ambos os países se situam. O mais
importante é conseguirmos, nós europeus, adotar medidas que abranjam todos os países, em que se
promova e anuncie que a Europa é um destino seguro, porque segue regras importantes. Todos os
países ganharão com isso.
 
Acredita que 2021 poderá ser o regresso à normalidade no mundo do turismo ou nunca mais
regressará à facilidade de viajar?
 
Desejo uma normalidade diferente, ou seja, com aportes positivos apreendidos neste tempo. O
turismo é uma das atividades que exigirá mais criatividade e inovação para poder recuperar a sua
trajetória não só de crescimento mas sobretudo de desenvolvimento, em articulação com outros
setores. O turismo é uma roda de disciplinas. Quem vir o turismo apenas pelos números, muito
próprio de economistas e gestores, tanto no ensino como nos investimentos, com exceções, claro, não
estará a contribuir para o caminho mais sustentável. Portanto, será um tempo de estratégia
transdisciplinar. Há que dar garantias nos transportes públicos. No turismo, há diferentes mas
convergentes apostas. O gestor da oferta deve ser capaz de criar o destino e o produto mais
surpreendente, dado o conhecimento antecipado que o turista tem deles, com as possibilidades
digitais. As empresas, mais do que nunca, devem incorporar o digital na sua atividade e reforçar o
comportamento ético de todos. O Estado português e as associações devem convergir para a
existência de incentivos fiscais, para uma legislação do trabalho mais flexível, para uma maior
qualificação e valorização dos trabalhadores e das profissões do turismo e para uma convergência em
relação à rede nacional de aeroportos. E para todos deve essencialmente haver liberdade. Liberdade
para escolher, mas é uma escolha mais cautelosa e exigente a partir de agora.
 
(Entrevista originalmente publicada no Diário de Notícias)
 
Partilhe esta notícia
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Santos Silva quer ingleses a visitarem Portugal sem passarem por Lisboa
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Ministro dos Negócios Estrangeiros tenta convencer Governo britânico a reverter quarentena
obrigatória para quem voltar de Portugal.
 
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, quer que os ingleses visitem Portugal
mas sem passarem pela região de Lisboa. O número 3 do Governo já está a estudar alternativas à
decisão do Governo britânico, que manteve a quarentena obrigatória aos turistas que regressem de
Portugal depois de passarem férias.
 
"Se a preocupação é [o surto de] Lisboa, vamos trabalhar com os britânicos para mostrar que o
Algarve não representa qualquer descontrolo", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros em
entrevista ao Jornal da Tarde da RTP1. Além disso, Santos Silva garante que vai manter trabalho
diplomático "intenso" para reverter a "decisão absurda" do Governo de Boris Johnson.
 
Este sábado, o Embaixador do Reino Unido em Portugal, Chris Sainty, justificou, através da rede social
Twitter, que a manutenção da quarentena obrigatória para os britânicos que regressem de solo
português deve-se ao surto na região da Grande Lisboa, e que levou à imposição do dever cívico de
recolhimento em 19 freguesias dos concelhos de Sintra, Odivelas, Amadora, Loures e Lisboa.
 
But the decisions are designed to protect our population from future infection. Unfortunately the
current prevalence of the virus in mainland  meant it was simply not possible to put  in a low risk
category.  is far from the only country to reach this conclusion. (5 of 7)
 
- Chris Sainty (@ChrisSaintyFCO) July 4, 2020
 
Para Portugal Continental, além da imposição de quarentena de 14 dias no regresso ao Reino Unido,
não são recomendadas as viagens não essenciais. Para as regiões autónomas dos Açores e da
Madeira, deixam de ser desaconselhadas as viagens, o que é importante para efeitos de cobertura de
seguro.
 
Esta exclusão de Portugal Continental é um rude golpe para o setor turístico português,
nomeadamente para regiões como o Algarve, fortemente dependente dos visitantes britânicos. Em
2019, o sul do país acolheu mais de cinco milhões de hóspedes, o que representou quase 21 milhões
de dormidas.
 
Turismo antecipa revés na retoma com falta do corredor aéreo
 
Partilhe esta notícia
 
Diogo Ferreira Nunes
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Turistas britânicos? "Há outros mercados a explorar. Porque não pensar nisso?"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/07/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Leonídio Paulo Ferreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ebfdf98e

 
Entrevista a Jorge Mangorrinha, historiador do Turismo, sobre impacto da covid-19 na visita de
estrangeiros neste verão a Portugal.
 
© André Vidigal / Global Imagens Ficou surpreendido com a decisão britânica de obrigar a quarentena
no regresso os turistas que visitarem Portugal? Morre-se muito menos de covid-19 no Algarve do que
em Londres.
 
Este é um dado estatístico concreto mas, como em tudo na vida, os números não são a única variável
que orienta as decisões humanas. A minha surpresa transforma-se em resignação, porque creio na
escassa comunicação eficaz, que tivesse apostado no apelo aos dados e valores qualitativos e numa
ação diplomática que antecipasse a realidade presente. Mais um sinal de que se aposta numa
governação reativa e não por antecipação. Depois dos elogios iniciais, Portugal passou a ser visto com
desconfiança por vários países pela persistência do número de infetados, sobretudo na Grande Lisboa.
É um exagero motivado por uma guerra discreta pelo mercado turístico?
 
Esta guerra não é apenas um jogo de mercados, mas faz parte de uma guerra mais vasta, por
episódios e por setores. Esta guerra configura uma hipotética III Guerra Mundial, com contornos
diferentes das anteriores. Mas seria importante que, ao voltarmos a ter turistas a chegarem por
exemplo do Reino Unido, da Alemanha e de Itália, cada um dos países já tenha a sua situação interna
resolvida, no que à covid-19 diz respeito. Acredita que o mercado interno português, com menos
portugueses a ir para fora, conseguirá minimizar impacto da quebra de turistas estrangeiros?
 
Creio que sim. Mas o turismo será dos setores mais difíceis de recuperar a breve prazo, embora eu
creia que, se não houver uma segunda vaga da covid-19, a recuperação será menos lenta do que a
que muitos agentes apregoam. Num e noutro cenário, urge a criatividade de todos e a manutenção
das práticas deste período difícil. O Reino Unido é um dos grandes mercados emissores para Portugal,
sobretudo para o Algarve e a Madeira. Quando começou esta tradição?
 
Na Madeira começou na segunda metade do século XIX e no Algarve a partir dos anos pós-II Guerra
Mundial. © ARQUIVO DN Que tem achado da estratégia de comunicação do turismo de Portugal?
 
Genericamente bem, embora eu desconfie que os conteúdos, instrumentos e meios diferentes entre
Áreas Promocionais e Turismo de Portugal possam confundir o novo e mais jovem turista estrangeiro.
O primeiro-ministro António Costa reagiu com força ao anúncio britânico de excluir Portugal dos países
confiáveis. Também o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, zangado, falou da velha aliança entre os
dois países. Deveriam ser mais diplomáticos para tentar inverter a decisão?
 
Há uma clara sintonia política entre eles, uma espécie de nova gerigonça, com vantagens pessoais. Se
o país ganha com isso, a ver vamos nos próximos tempos. Há outros mercados a explorar. Porque não
pensar nisso? Fronteiras com Espanha estão reabertas. Serão os espanhóis a salvação do nosso
turismo em 2020?
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Conforme os destinos. Se houver uma distribuição pelo território, melhorará o retorno para Portugal
como um todo.
 
Mas mais importante é o contexto geopolítico onde ambos os países se situam. O mais importante é
conseguirmos, nós europeus, adotar medidas que abranjam todos os países, em que se promova e
anuncie que a Europa é um destino seguro, porque segue regras importantes. Todos os países
ganharão com isso. Jorge Mangorrinha © Paulo Spranger/Global Imagens Acredita que 2021 poderá
ser o regresso à normalidade no mundo do turismo ou nunca mais regressará à facilidade de viajar?
 
Desejo uma normalidade diferente, ou seja, com aportes positivos apreendidos neste tempo. O
turismo é uma das atividades que exigirá mais criatividade e inovação para poder recuperar a sua
trajetória não só de crescimento mas sobretudo de desenvolvimento, em articulação com outros
setores. O turismo é uma roda de disciplinas. Quem vir o turismo apenas pelos números, muito
próprio de economistas e gestores, tanto no ensino como nos investimentos, com exceções, claro, não
estará a contribuir para o caminho mais sustentável. Portanto, será um tempo de estratégia
transdisciplinar. Há que dar garantias nos transportes públicos. No turismo, há diferentes mas
convergentes apostas. O gestor da oferta deve ser capaz de criar o destino e o produto mais
surpreendente, dado o conhecimento antecipado que o turista tem deles, com as possibilidades
digitais. As empresas, mais do que nunca, devem incorporar o digital na sua atividade e reforçar o
comportamento ético de todos. O Estado português e as associações devem convergir para a
existência de incentivos fiscais, para uma legislação do trabalho mais flexível, para uma maior
qualificação e valorização dos trabalhadores e das profissões do turismo e para uma convergência em
relação à rede nacional de aeroportos. E para todos deve essencialmente haver liberdade. Liberdade
para escolher, mas é uma escolha mais cautelosa e exigente a partir de agora.
 
[Additional Text]:
Turistas britânicos? "Há outros mercados a explorar. Porque não pensar nisso?"
Jorge Mangorrinha
 
Leonídio Paulo Ferreira

Página 157



A158

Britânicos podem passar férias na Madeira e Açores, mas afinal não se livram da
quarentena
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/07/2020

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=511286e5

 
Os Açores e a Madeira estão envolvidos numa  confusão  relativamente às restrições de viagem
britânicas, isto porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido considera que os dois
arquipélagos são  lugares seguros  para a sua população, contudo o Ministério dos Transportes não os
incluiu na lista de corredores aéreos do país divulgada ontem.
 
Isto significa que apesar de serem considerados seguros, os britânicos que viajarem para os Açores e
para a Madeira não vão livrar-se de cumprir um período de 14 dias de quarentena, já a partir de hoje,
dia 4 de Julho, o que causou muita discórdia perante as grandes figuras portuguesas.
 
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, fala num "elemento de caos final para
mostrar o absurdo" da decisão.
 
Por sua vez, o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, disse ao Diário de Notícias da
Madeira, que  esta decisão comunicada pelo governo de Inglaterra gera confusão. Tem aspectos
positivos. O primeiro aspecto é que considera a Madeira um destino seguro e isso é um
reconhecimento do trabalho que a Madeira tem feito e naturalmente que é o registo que mais
interessa, mas a confusão é causada pela não coincidência entre as listas que são colocadas a público
pelo Ministro do Interior e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros ingleses. Um considera a Madeira
um destino seguro e outro não liberta a Madeira da obrigação dos cidadãos que voltam a Inglaterra
ficarem em quarentena .
 
"Estamos em crer que se trata de um erro e tratando-se de um erro estamos a diligenciar no sentido
de que as autoridades tomem devida nota dos argumentos que são apresentados, não só pela
Madeira, mas pelas próprias autoridades inglesas que já nos conhecem", sublinha.
 
O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado 19,2% das
dormidas de estrangeiros em 2019 e vindo a registar sucessivos crescimentos desde 2013, apenas
interrompidos em 2018, de acordo com dados do INE.
 
Os destinos preferenciais dos hóspedes britânicos foram o Algarve (63,4% das dormidas do mercado),
a Madeira (18,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (10,8%).
 
pub
 
Revista de Imprensa

Página 158



A159

"O  ALGARVE   ESTÁ   A   SER  PENALIZADO   COM   A   SITUAÇÃO   QUE   SE   VIVE
 EM   LISBOA"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/07/2020

Meio: Litoralgarve Online Autores: José Manuel Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=573c8c80

 
Quem o diz, em declarações ao Litoralgarve, é Elidérico Viegas, presidente da Direção da Associação
dos Hotéis e Empreedimentos Turísticos do Algarve, reagindo ao facto de Portugal Continental ter sido
excluído dos destinos seguros para viajar e passar férias, devido à Covid-19. Na Praia da Rocha, José
Viegas, concessionário de um apoio balnear, avisa que "há muita desinformação a nível internacional"
e "interesses em jogo ao nível do turismo", enquanto que Walter  Gomes, proprietário de dois bares,
já admite que este "é um ano perdido" para as empresas do sector.
 
"Uma decisão injusta, assente em dados que não correspondem à realidade e que terá um impacto
enorme para o Algarve". É desta forma que o presidente da Direção da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, em declarações ao Litoralgarve,
reage ao facto de o governo do Reino Unido ter excluído Portugal Continental dos destinos seguros
para viajar e passar férias, devido à pandemia da Covid-19. Quem o fizer, a partir do dia 10 de Julho,
será obrigado a cumprir um período de quarentena de 14 dias quando regressar ao Reino Unido. A
Madeira e os  Açores, as únicas regiões portuguesas onde se têm registados menos casos relacionados
com o novo coronavírus, estão excluídos da lista negra do 'corredor aéreo' britânico.
 
"Muitos  países  são  considerados  seguros  porque  não  realizam  testes,  como  a  Grécia,  e  não
divulgam  a  realidade  das  estatísticas.  Espanha  é  exemplo  disso"
 
"O Reino Unido é o nosso principal fornecedor de turistas, representa um terço dos nossos
empreendimentos turísticos classificados, atualmente, correspondendo a 6 milhões e 400 mil dormidas
por ano", lembra aquele responsável da AHETA, para quem, a concretizar-se a decisão do Reino
Unido, "o Algarve está a ser penalizado com a situação que se vive em Lisboa."
 
Por outro lado, sublinha Elidérico Viegas, "o Algarve praticamente ficou de fora da pandemia,
enquanto que outros destinos muito mais afetados estão a ser considerados como seguros, por
exemplo a Espanha e a Itália. Além de injusto, não reflete a realidade das coisas. É que muitos países
são considerados seguros porque não realizam testes, como a Grécia, e não divulgam a realidade das
estatísticas. Espanha é exemplo disso."
 
"Mesmo  com  essas  restrições, muitos  turistas britânicos  acabarão  por  vir  de  qualquer maneira"
 
De qualquer modo, Elidérico Viegas não tem dúvidas de que, mesmo assim, os britânicos optarão por
passar férias nesta região do sul de Portugal. "É óbvio que mesmo com essas restrições, muitos
turistas britânicos acabarão por vir de qualquer maneira, uns até através de Sevilha. Mas não é a
mesma coisa. Isso funciona como uma desmotivação muito grande para que as pessoas não venham
para cá", considera o presidente da Direção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos
do Algarve.
 
"Há  muita  desinformação  a  nível  internacional" e   "muitos  interesses  ao  nível  do  turismo",
alerta José Viegas, concessionário de um  apoio  balnear  na  Praia  da  Rocha, em  Portimão
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Na Praia da Rocha, em Portimão, José Viegas, nadador-salvador e concessionário de um apoio
balnear, não se mostra surpreendido com a posição do governo britânico. "Não fico surpreendido, pois
tal reflete a situação em Lisboa e, entre outros, o caso ocorrido em Odiáxere, perto de Lagos, com
todo o impacto negativo para Portugal. Há muita desinformação a nível internacional e quando sucede
qualquer problema no nosso país, não se especifica o que, de facto, aconteceu e lança-se logo o nome
de Portugal. Há muitos interesses em jogo ao nível do turismo", afirma José Viegas, ao Litoralgarve.
 
E, a propósito, conta um episódio recente: "Recebi um telefonema de um amigo meu, em Itália, que
me perguntou se Portugal vai voltar ao início da quarentena, a fechar restaurantes, bares e outros
estabelecimentos e serviços, por causa da Covid-19, porque é essa a informação que circula naquele
país".
 
"Ou seja, há muita desinformação e cada país tenta provocar exageros em qualquer situação, de
forma a evitar que os seus habitantes viajem de férias para outros destinos turísticos, como o nosso, e
fiquem onde estão",  lamenta José Viegas. E aproveita para deixar um aviso aos responsáveis das
várias entidades responsáveis pelo sector do turismo: "O Algarve tem de se impor a nível
internacional, com mais campanhas de promoção."
 
"Com o turismo nacional é que o prejuízo poderá não ser tão grande"
 
A esperança de José Viegas continua a ser o turismo português para salvar, ou pelo menos, atenuar
os prejuízos no Algarve nesta altura do ano. "Nos meses de Julho e Agosto, aqui na praia trabalhamos
mais com o mercado nacional, chegando mesmo a atingir os cem por cento", afirma aquele
concessionário de um apoio balnear no areal da Praia da Rocha, onde tem contado, "em média, por
dia, com cinco, seis, sete clientes no aluguer de chapéus-de-sol."
 
"A situação continua muito, muito aquém do que é normal nesta época do ano", nota José Viegas. E
acrescenta: "Vamos ver como será a partir do dia 15 de Julho. Se nas duas semanas seguintes a
situação se mantiver assim, então restar-nos-á o mês de Agosto para tentar salvar a nossa atividade
com o turismo português, que é o mais habitual nesta altura. Se assim não for, este será um ano
perdido. Com o turismo nacional é que o prejuízo poderá não ser tão grande".
 
"Não esperava esta decisão do governo britânico", diz Walter Gomes, proprietário de dois bares na
Praia da Rocha, em Portimão, para quem "vamos todos sofrer com isso"
 
Já Walter Gomes, proprietário dos bares 'Irlands eye' e 'On the Rocks', na Praia da Rocha, já aponta
2020 como "um ano perdido" para as empresas ligadas ao turismo nesta zona do Algarve. "Não
esperava esta decisão do governo britânico de excluir Portugal (Continental) dos destinos turísticos
seguros devido à pandemia. Fico, obviamente, surpreendido. Vamos sofrer com isso. Não sei se tal
posição se deve ao que se está a passar, por exemplo, em Lisboa, Loures e na Amadora, pois os
turistas podem  sentir medo. Mas, em termos gerais, continuamos a ser um país seguro a este nível",
observa aquele empresário.
 
"Os britânicos não vêm, não há movimento, não há negócio. Um casal britânico, que viaja desde
Londres, não está para ficar de quarentena no regresso ao seu país. Para isso, não vem. É mau para
todos"
 
Numa altura em que mantém encerrado um dos seus bares, o 'On the Rock's', situado na Avenida
Tomás Cabreira, pois "não vale a pena estar aberto e só ter despesas", Walter Gomes queixa-se de
que o outro estabelecimento, o 'Irlands eye', localizado a poucos metros de distância, também "não
tem trabalhado bem." "Faltam os britânicos. Os britânicos não vêm, não há movimento, não há
negócio. Um casal britânico, que viaja desde Londres, não está para ficar, depois, de quarentena ao
regresso ao seu país. Para isso, não vem. É mau para todos" - sublinha o empresário, para quem não
será o mês de Agosto, com portugueses, que poderá salvar o Algarve. "Ajuda, é certo, os portugueses
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consomem, comem, bebem, mas não é o mesmo. Falta-nos os turistas britânicos. Vamos todos sofrer
com a situação e não sei se há muitas empresas que se vão aguentar. Tenho quatro trabalhadores
efetivos e não despeço pessoal. Mas não contrato quem quer que seja neste período sazonal, como
era habitual todos os anos", frisa Walter Gomes.
 
Autor: José Manuel Oliveira
 
Litoralgarve
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Turismo do Algarve lamenta decisão britânica. Medida "não é justa" e vai ter grande
impacto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/07/2020

Meio: Observador Online

URL: https://observador.pt/programas/noticiario/as-noticias-das-19h-316/

 
Presidente da região de Turismo do Algarve fala de um erro do governo britânico. João Fernandes não
entende os critérios e estima grande impacto, especialmente nas novas reservas.
 
Rádio Observador
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Portugal excluído do corredor aéreo do Reino Unido. Turismo aponta falhas na
diplomacia e fala em consequências graves
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/07/2020

Meio: Publituris Online Autores: Carina Monteiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=717f4876

 
Portugal foi excluído da lista de destinos turísticos com os quais o Reino Unido vai abrir "corredores de
viagem internacionais", já a partir de dia 10 de julho
 
Assim que se soube esta sexta-feira, dia 3 de julho, que Portugal foi excluído da lista de destinos
turísticos com os quais o Reino Unido vai abrir "corredores de viagem internacionais", começaram a
surgir as reações do setor do turismo. Incompreensão e até um sentimento de injustiça e revolta é a
leitura que se pode fazer das várias reações dos players do turismo, que só pensam agora em reverter
a situação.
 
No início desta semana, em entrevista ao Publituris, o presidente da Confederação do Turismo de
Portugal, Francisco Calheiros, considerava "impensável" a proibição ou a exigência de quarentenas à
vinda dos britânicos para Portugal". Este era um cenário que o responsável "nem queria abordar".
Caso viesse a acontecer, Francisco Calheiros não tinha dúvidas que se tratava de questões políticas.
"Se os turistas britânicos não forem para o Algarve vão para outro destino de férias concorrente.
Portanto, é evidente que há questões políticas em cima da mesa. Se Portugal perder turistas britânicos
outros vão ganhar", afirmou ao Publituris.
 
Nas últimas semanas, o presidente da CTP, a Secretária de Estado do Turismo e o Turismo de Portugal
desdobraram-se em entrevistas aos meios de comunicação britânicos, para explicar a situação em
Portugal. A CTP chegou mesmo a reunir com o embaixador britânico em Portugal. Mas de nada valeu o
esforço.
 
Na mesma entrevista dada ao Publituris, Francisco Calheiros afirmou que o Governo fez tudo para
incluir Portugal na lista do corredor aéreo do Reino Unido, mas reconheceu que o país não é eficiente
em diplomacia económica. "Penso que não é um dos nossos pontos fortes. Nunca fomos. Não este
governo especificamente. Historicamente, não somos fortes na diplomacia económica".
 
Em declarações à agência Lusa, já depois de saber a decisão do Reino Unido, o presidente da
Confederação do Turismo de Portugal lamentou a decisão, defendendo que é necessário reverter esta
situação para minimizar os impactos no setor.
 
"Se as coisas não forem revertidas, o cenário vai ficar pior. Não vale a pena pintar de rosa o que é
negro", vincou.
 
"Hoje foi um dia difícil". Foi desta forma que a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques reagiu
imediatamente à decisão do Reino Unido na sua página de Facebook.
 
Rita Marques lembrou que, em maio, o Reino Unido considerava "Portugal um milagre na luta contra a
Covid-19. E desde maio a situação em Portugal melhorou em várias frentes. Algumas regiões têm
mesmo registos de controlo da pandemia verdadeiramente extraordinários".
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A SET escreveu ainda que "podíamos ter estado parados durante o confinamento mas não... Lançamos
o selo #cleanandsafe, iniciativa pioneira na Europa e que visa garantir a confiança de todos os
visitantes. (...) Fomos o primeiro país na Europa a ser distinguido com o selo de #Travelsafe por parte
do #WTTC. Tanto assim é que Portugal está a ganhar a confiança dos turistas. #LISBOA foi a cidade
europeia com mais reservas de voos durante a primeira metade de junho, revela a #WTTC. Mas de
nada adianta indicar que estamos a fazer o melhor que podemos. Temos mas é que conseguir o que
quer que seja necessário."
 
Consequências para o turismo
 
O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado 19,2% das
dormidas de estrangeiros em 2019, segundo os dados do INE. O mercado britânico foi responsável por
63,4% das dormidas no Algarve, 18,5% na Madeira e 10,8% na Área Metropolitana de Lisboa.
 
A notícia caiu como uma bomba na região do Algarve. Para o presidente do Turismo do Algarve,
Portugal foi "penalizado por falar a verdade" relativamente aos novos casos de covid-19, um dos
critérios que levou à exclusão do país de um corredor aéreo com o Reino Unido.
 
"Fomos penalizados, claramente, por falarmos verdade. Quando comparamos o número de testes por
100 mil habitantes dos diferentes países percebemos que há países que foram privilegiados nesta
nova condição que testam três, quatro vezes menos do que Portugal", afirmou João Fernandes à
agência Lusa.
 
O presidente do Turismo do Algarve acredita, no entanto, que os britânicos vão continuar a viajar para
o Algarve, ainda que provavelmente em menor número, pois já o estavam a fazer mesmo tendo de
cumprir quarentena.
 
Para João Fernandes "[a decisão] contraria a própria vontade dos turistas britânicos, porque nós
retomámos as ligações em meados de junho com o Reino Unido, mas hoje estamos ligados a 20
aeroportos diferentes, de todas as regiões do Reino Unido, com cinco companhias aéreas distintas",
concluiu.
 
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico
Viegas, fala em "graves prejuízos" para o turismo do Algarve, decorrentes desta decisão do Reino
Unido.
 
Elidérico Viegas disse à Lusa que o Reino Unido tomou uma decisão "assente em critérios pouco
objetivos" ao incluir Portugal na lista e deixar de fora outros países onde a situação epidemiológica
devido à pandemia da covid-19 é mais intensa do que no Algarve ou em Portugal.
 
"O impacto é enorme não só para o turismo, como para a riqueza da região e do próprio país",
estimou o presidente da associação hoteleira do Algarve, lembrando que o Reino Unido representa
para a região "6.400.000 dormidas por ano, um terço dos turistas e das dormidas" e "quase 50% dos
passageiros que desembarcam no aeroporto" de Faro.
 
Elidérico Viegas apontou ainda os "2,2 milhões de turistas britânicos que vêm para o Algarve todos os
anos" e considerou que "não vai ser a mesma coisa" com estas restrições, mesmo que haja britânicos
que possam "eventualmente vir para o Algarve, quer diretamente ou através de outros países".
 
Vítor Costa, presidente da Entidade Regional da Região de Lisboa e diretor geral da Associação
Turismo de Lisboa, escreveu na sua página de facebook que a inclusão de Portugal na lista negra do
governo do Reino Unido "é uma profunda derrota dos nossos responsáveis pela diplomacia e pelo
turismo nacional". A opinião é partilhada por muitos empresários e profissionais do setor que usaram
esta sexta-feira, a mesma rede social para reagir à decisão do Reino Unido. Falam em prejuízos
incalculáveis, excesso de confiança, má gestão e em derrota diplomática para o governo português.
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O corredor aéreo do Reino Unido inicia-se na próxima sexta-feira, 10 de julho, e permite evitar que
quem chegue de uma lista de 59 países tenha de ficar 14 dias em isolamento, como acontece
atualmente com todas as pessoas que chegam a Inglaterra do estrangeiro, ou arriscam uma multa de
mil libras (1.100 euros).
 
Carina Monteiro
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Portugal Masters confirmado - e é em Setembro
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Acerto do European Tour com Turismo de Portugal resultou na antecipação do mês
 
Foto
 
O inglês Stephen Brown é o campeão em título, recebeu o troféu em 2019 das mãos de Filipe Silva,,
do Turrsmo de Portugal © PORTUGAL MASTERS
 
O Portugal Masters de 2020, originalmente calendarizado para outubro, irá afinal realizar-se de 10 a
13 de Setembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.
 
O mais importante torneio de golfe português integra o calendário retificativo da Corrida para o Dubai
(Europan Tour), naquela secção posterior a uma série de seis eventos no Reino Unido.
 
O regresso à competição no European Tour, após a suspensão decretada a 8 de Março, devido à
pandemia do Novo Coronavírus, será efetuado para a semana, com dois eventos consecutivos na
Áustria - o Austrian Open e o Euram Bank Open -, e prosseguirá com seis torneios do UK Swing (em
Inglaterra e País de Gales), antes de regressar à Europa Continental.
 
O Portugal Masters seguirá o programa do European Tour designado por Estratégia de Saúde,
desenvolvido pelo Diretor do Departamento Médico (Chief Medial Officer), Dr. Andrew Murray,
resultante de um trabalho exaustivo junto dos consultores de saúde Cingnpost, e ainda com a
colaboração das autoridades de saúde dos 30 países por onde passa o European Tour.
 
A 14.ª edição do torneio português integra também a nova iniciativa Golf for Good, cujo objetivo
consiste em apoiar as comunidades que acolhem etapas do European Tour, homenageando os
verdadeiros heróis, como aqueles que trabalham na linha da frente, e ainda pugnando pela promoção
dos benefícios da prática do golfe.
 
Peter Adams, o Diretor de Campeonato do Portugal Masters disse: "Devo agradecer ao Dom Pedro
Hotels & Golf Collection e ao Turismo de Portugal pelos seus apoios, que permitiram a
recalendarização do Portugal Masters para Setembro."
 
Luís Araújo, o presidente do Turismo de Portugal, salientou: "Portugal tem vindo a afirmar-se como
um incontornável destino de golfe, o que deve-se, sobretudo, à qualidade e diversidade da oferta de
campos em todo o país."
 
"O reconhecimento internacional concretiza-se nos inúmeros prémios e distinções que temos vindo a
conquistar, assumindo uma especial relevância a confiança que no país deposita no European Tour.
Nos últimos 13 anos Portugal tem sido o anfitrião de um dos seus mais importantes torneios, o
Portugal Masters", destacou o presidente do Turismo de Portugal.
 
"Acolher esta reputada competição, de projeção mundial, confirma, não só que Portugal possui
excelentes condições para a prática do golfe, mas também a capacidade e profissionalismo na
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organização de eventos da modalidade", acrescentou.
 
"Neste ano particular, a realização da 14.ª edição do Portugal Masters atesta o compromisso e o
empenho de todos os parceiros: Turismo de Portugal, entidades regionais e empresas, na consolidação
de um produto de qualidade, alinhado com uma nova realidade. A permanência em Portugal de uma
competição desta envergadura é também uma mensagem de esperança aos golfistas de todo o mundo
que nos visitam, e às empresas nacionais que, em boa hora, souberam responder às exigências e
expetativas de um destino "Clean & Safe"", concluiu Luís Araújo.
 
Vilamoura é um dos centros do golfe mundial, com cinco campos de elite e desde a primeira edição do
Portugal Masters que o palco tem sido o prestigiado percurso desenhado pelo mítico Arnold Palmer no
Algarve.
 
"A equipa do Dom Pedro Victoria Golf Course tem sido uma excelente anfitriã nos últimos 13 anos e
estamos desejosos de voltar a trabalhar com essa equipa na próxima edição do torneio", frisou Peter
Adams.
 
"O meu agradecimento vai também para a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e para as autoridades
de saúde do país por todo o seu apoio. A segurança dos nossos membros, das nossas equipas e de
todos os envolvidos no evento permanece como a nossa prioridade e o torneio será supervisionado
pela Estratégia de Saúde do European Tour", concluiu o Diretor de Campeonatos do circuito
profissional europeu.
 
Miguel Franco de Sousa, o presidente da FPG, salientou: "Estamos satisfeitos por podermos garantir a
organização do Portugal Masters em setembro. Eventos como este são cruciais para Portugal nestes
períodos difíceis."
 
"Temos de estar todos totalmente comprometidos com a recuperação rápida do turismo de golfe no
país e o Portugal Masters desempenha um papel fundamental, ao estabelecer Portugal como um dos
mais importantes destinos turísticos de golfe do Mundo", asseverou o presidente da FPG.
 
Em 2019, Steven Brown conquistou o seu primeiro título do European Tour de forma emocionante pois
precisava de um forte final de temporada para manter os seus direitos de permanência no European
Tour em 2020. O inglês terminou com uma única pancada a menos do que os sul-africanos Brandon
Stone e Justin Walters.
 
O calendário retificativo do European Tour inclui quatro torneios da Série Rolex: o Aberdeen Standard
Investments Scottish Open (8-11) e o BMW PGA Championship (15-18) em outubro, seguidos do
Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player em Dzembro (3-6) e da festa de encerramento da
época, o DP World Tour Championship, no Dubai, também em dezembro (10-13), onde será coroado o
campeão de 2020 da Corrida para o Dubai (R2D).
 
Mais detalhes sobre quais os torneios do European Tour que irão seguir-se ao Portugal Masters, entre
setembro e novembro, serão anunciados em tempo devido. Neste momento há uma variedade de
opções de calendário que estão a ser ainda consideradas e que terão de levar em conta a evolução da
situação global.
 
Veja mais em www.golftattoo.com
 
GOLFTATTOO
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CDS/Algarve quer saber que fará o Governo para reverter exclusão da lista do Reino
Unido
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O CDS defende que  toda a região deve estar unida neste momento difícil
 
O CDS/Algarve quer saber o que pretende fazer o Governo para reverter a decisão do Reino Unido de
excluir Portugal da lista de países seguros para viajar, conhecida ontem, 3 de Julho.
 
Em comunicado, o CDS/Algarve fala numa  cenário de verdadeira catástrofe económica que faz o
recear o pior nos meses que faltam até ao Outono .
 
Mais que manobras de marketing e operações de charme do dr. António Costa, o Algarve e os
algarvios precisam de respostas urgentes: o que vai fazer, em concreto, o Governo português para
reverter esta decisão do Governo britânico? Que medidas concretas de apoio à economia da região vai
o Governo aplicar, no sentido de minorar o iminente descalabro económico e social que se está a
abater sobre o Algarve, sobre as suas empresas e sobre os seus habitantes? , perguntam os
centristas.
 
Na opinião do CDS, esta exclusão  constitui um sério e duríssimo golpe na atividade económica da
região, que, como é público, depende em grande medida do turismo, sendo o Reino Unido o principal
mercado emissor de turistas que chegam todos os anos ao Algarve .
 
Este partido político critica ainda a  maravilhosa narrativa do milagre português no combate à
pandemia , dizendo que o  Governo da República optou por enterrar a cabeça na areia, falhando
clamorosamente na diplomacia e, em jeito de resignação, optou por um discurso ridículo de auto-
justificação, em que o Governo do Reino Unido parece ser a fonte de todos os males .
 
O CDS defende, por fim, que  toda a região deve estar unida neste momento difícil, sendo
indispensável que AMAL, partidos políticos, sindicatos, associações patronais, Região de Turismo e
demais agentes económicos e sociais consigam congregar-se em torno de um "pacto de recuperação
económica" da região, a apresentar ao Governo, que permita combater o longo inverno económico e
social que se avizinha .
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, reagiu, ainda ontem, em declarações ao Sul
Informação, à exclusão de Portugal da lista publicada pelo Reino Unido de países seguros para viajar,
considerando-a  particularmente injusta .
 
Já João Soares, representante da Associação da Hotelaria de Portugal no Algarve, disse ao nosso
jornal que esta exclusão  é um duro golpe para a hotelaria e para todas as atividades que estão
ligadas ao turismo .
 
Quanto a Elidérico Viegas, da Associação dos Hoteleiros e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), pediu a  revogação da medida , considerando que o Algarve está a sofrer consequências dos
atuais focos de infeção na zona de Lisboa.
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Turismo no Algarve vai ter "graves prejuízos" com decisão britânica
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"O impacto é enorme não só para o turismo, como para a riqueza da região e do próprio país", diz
presidente da principal associação hoteleira algarvia
 
O turismo no Algarve vai ter "graves prejuízos" devido à decisão do Reino Unido em excluir Portugal
do corredor aéreo que isenta os cidadãos de quarentena no regresso de viagens, considerou a
principal associação hoteleira algarvia. O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, disse à agência Lusa que o Reino Unido tomou uma
decisão "assente em critérios pouco objetivos" ao incluir Portugal na lista e deixar de fora outros
países onde a situação epidemiológica devido à pandemia da covid-19 é mais intensa do que no
Algarve ou em Portugal. Elidérico Viegas deu o exemplo da Grécia, da Itália ou da Espanha, que foram
considerados países "verdes" e incluídos no corredor aéreo com o Reino Unido que isenta de
quarentena de 14 dias quando no regresso desses destinos, apesar de terem registado número de
infetados "muito distantes" dos verificados no Algarve e em Portugal. "O impacto é enorme não só
para o turismo, como para a riqueza da região e do próprio país", estimou o presidente da principal
associação hoteleira do Algarve, lembrando que o Reino Unido representa para a região "6.400.000
dormidas por ano, um terço dos turistas e das dormidas" e "quase 50% dos passageiros que
desembarcam no aeroporto" de Faro. Elidérico Viegas apontou ainda os "2,2 milhões de turistas
britânicos que vêm para o Algarve todos os anos" e considerou que "não vai ser a mesma coisa" com
estas restrições, mesmo que haja britânicos que possam "eventualmente vir para o Algarve, quer
diretamente ou através de outros países". "Estamos aqui perante uma situação que acarreta graves
prejuízos para a economia da região e sobretudo às empresas hoteleiras e turísticas", antecipou o
presidente da AHETA, que espera dos "mais altos responsáveis da nação" o "desenvolvimento de
esforços diplomáticos e outros para revogar a decisão" de impor quarentena aos britânicos que
regressem ao seu país vindos de Portugal. A medida deve "ser revogada tanto pelo interesse do
Algarve, como dos turistas britânicos que querem vir para a região", argumentou ainda Elidérico
Viegas. O presidente do Turismo do Algarve também considerou hoje que Portugal foi "penalizado por
falar a verdade" relativamente aos novos casos de covid-19, um dos critérios que levou à exclusão do
país de um corredor aéreo com o Reino Unido. "Fomos penalizados, claramente, por falarmos verdade.
Quando comparamos o número de testes por 100 mil habitantes dos diferentes países percebemos
que há países que foram privilegiados nesta nova condição que testam três, quatro vezes menos do
que Portugal", afirmou João Fernandes. Portugal, onde foram identificados vários surtos localizados
nas últimas semanas, não está na lista hoje publicada de 59 países e territórios onde os britânicos
podem passar férias sem cumprir quarentena no regresso e que inclui Espanha, Alemanha, Grécia,
Itália, Macau ou Jamaica. O sistema vai entrar em vigor na próxima sexta-feira, 10 de julho, e permite
evitar que quem chegue destes países tenha de ficar 14 dias em isolamento, como acontece
atualmente com todas as pessoas que chegam a Inglaterra do estrangeiro, ou arriscam uma multa de
mil libras (1.100 euros). Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia
 
[Additional Text]:
Turismo no Algarve vai ter "graves prejuízos" com decisão britânica
 
Dinheiro Vivo
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A resposta irónica de Costa ao governo britânico: "Qual o sítio mais seguro?"
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Recado, em forma de gráfico, foi partilhado por António Costa no Twitter. "São bem-vindos a passar
umas férias seguras no Algarve", escreveu, em tom de desafio ao governo britânico.
 
O primeiro-ministro português reagiu com ironia à decisão do governo britânico de excluir Portugal do
corredor turístico de Inglaterra.
 
Numa publicação no Twitter, António Costa apresentou um gráfico de comparação, entre Reino Unido
e o Algarve, do número de casos de infeção por SARS-CoV-2 por cada 100 mil habitantes,
acompanhado de uma questão.
 
"Qual é o local mais seguro para se estar?", escreveu, acrescentando: "São bem-vindos a passar umas
férias seguras no Algarve".
 
Portugal, onde foram identificados vários surtos localizados de covid-19 nas últimas semanas, não
está na lista de 59 países e territórios hoje publicada, que inclui Espanha, Alemanha, Grécia, Itália,
Macau ou Jamaica.
 
Devido à incidência de casos de infeção, principalmente na região da grande Lisboa, o governo
britânico decidiu "continuar a desaconselhar todas as viagens que não sejam essenciais para Portugal
continental", explica a embaixada britânica em Portugal, em comunicado.
 
Em reconhecimento das taxas de infeção muito mais baixas nas regiões autónomas da Madeira e dos
Açores, o Reino Unido "deixa de desaconselhar as viagens não essenciais para essas regiões", com
efeito a partir do dia 4 de julho.
 
Ainda assim, a quarentena de 14 dias "permanecerá por enquanto em vigor para todas as pessoas que
chegarem ao Reino Unido vindas de Portugal (no seu todo)".
 
"Esta lista poderá ser aumentada nos próximos dias, após discussões adicionais entre o Reino Unido e
parceiros internacionais", refere o ministério dos Transportes britânico.
 
JN
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Confederação do Turismo pede que Reino Unido volte atrás
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A Confederação do Turismo de Portugal lamentou a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos
"corredores de viagens internacionais", defendendo que é necessário reverter esta situação para
minimizar os impactos no setor.
 
"É uma decisão que lamentamos imenso e que não compreendemos. Em maio, os britânicos
consideravam Portugal um milagre e, desde maio, registamos menos internamentos e mortos
[relacionados com a pandemia de covid-19] e os nossos serviços de saúde estão melhor
apetrechados", afirmou o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), em declarações à
Lusa.
 
Francisco Calheiros lembrou que, em Portugal, já foi lançado o selo de certificação "Clean and Safe" e,
em paralelo, uma plataforma com o mesmo nome, que permite aos turistas classificarem os
empreendimentos.
 
Para este responsável, que garantiu que a confederação está em permanente contacto com o Governo
português, é importante começar já a trabalhar para que esta situação seja revertida. "Se as coisas
não forem revertidas, o cenário vai ficar pior. Não vale a pena pintar de rosa o que é negro", vincou.
 
De acordo com a CTP, esta decisão vai assim afastar os britânicos de Portugal que, por exemplo, no
Algarve, representam a maior parte dos turistas. "Se pensarmos numa família tipo britânica, eles não
vão deixar de passar férias. Não viajam para Portugal, mas algum país vai lucrar com isso", notou.
 
O presidente da confederação do turismo referiu que a pandemia tem sido "desastrosa" para o setor,
levando a quebras de 50% em março e a mais de 90% em abril.
 
Neste sentido, conforme acrescentou, a decisão do Reino Unido vem eliminar as perspetivas de
recuperação em junho. "Não podemos baixar os braços. Temos que continuar a lutar para reverter
isso o mais rápido possível", concluiu.
 
Portugal foi excluído dos "corredores de viagem internacionais" com destinos turísticos que o Reino
Unido vai abrir para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso.
 
JN/Agências
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Confederação do turismo lamenta decisão do Reino Unido e pede reversão
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A Confederação do Turismo de Portugal a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos "corredores
de viagens", defendendo a reversão da situação para minimizar os impactos no setor.
 
A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) lamentou esta sext
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