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A1 Golfe. Outono sem ingleses poderá representar "desastre" para indústria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2dd633b2

 
Com 17 mil empregos, o golfe alerta que se Portugal não ficar na lista de países seguros para ingleses
em breve setor pode enfrentar tempos difíceis.
 
O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia. E todos os segmentos que gravitam à sua
volta, sentem os mesmos efeitos. O golfe não é excepção. A época alta da modalidade não partilha
calendário com aqueles que são os meses fortes do turismo, mas o setor mostra-se preocupado depois
de três meses praticamente de portas encerradas. E o facto de Portugal não estar na lista de destinos
considerados seguros para ingleses não ajuda.
 
"Neste momento, em Portugal, estamos todos preocupados com os efeitos que isso [exclusão de
Portugal do leque de destinos seguros para os ingleses] tem no turismo em geral, não com o golfe. O
mês de julho e agosto são meses em que o número de jogadores estrangeiros que vêm a Portugal são
poucos", diz ao Dinheiro Vivo, Luís Correia da Silva, presidente do Conselho Nacional da Indústria do
Golfe.
 
O verão "não tem nada a ver com o chamado turismo de golfe" que traz praticantes da modalidade
especificamente para jogar em setembro, outubro e novembro, a segunda época alta para este
segmento de turismo. Por isso, é com alguma apreensão que o Conselho Nacional da Indústria do
Golfe - um setor que conta com 17 mil postos de trabalho diretos e indiretos - vê a decisão de Londres
de deixar de fora Portugal dos destinos seguros para viagens, na sequência da pandemia de covid-19.
 
"O impacto neste momento é relativamente reduzido porque o número de voltas de golfe que é jogado
por estrangeiros não tem qualquer comparação com aquilo que é suposto termos nos meses de
setembro, outubro e novembro. A questão que se coloca é: se se mantiver esta situação - ou seja se a
situação não for revertida urgentemente - vamos passar os meses de setembro, outubro e novembro
sem os ingleses e isso então é um desastre completo para o golfe turístico e campos de golfe",
admite.
 
Se Portugal conseguir, até ao final deste mês, ingressar nas listas de destinos considerados seguros,
permitindo que ingleses voem para cá em agosto e setembro, os efeitos negativos para a indústria do
golfe podem ser minorados, ajudados até pela tendência de marcações de última hora, que este ano
se verifica.
 
"Se houver uma reversão em julho, tenho a certeza que, não iremos ter os mesmos números que
tivemos no ano passado, mas ainda teremos algumas hipóteses de recuperar uma parte das reservas.
Até ao final deste mês é decisivo; se não for resolvida este mês, depois não temos condições de
organizar os operadores turísticos, companhias aéreas, para terem voos para Portugal".
 
Se os olhos estão agora postos no que vai acontecer, para trás está uma fatura pesada. Com a
pandemia, a grande maioria dos campos de golfe tiveram de encerrar e parte dos funcionários foram
colocados em lay-off. Apesar de estarem de portas fechadas, as infraestruturas exigiram cuidados de
manutenção, pelo que nem todos os funcionários foram colocados neste regime que visa proteger o
emprego.
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"Pelo menos até setembro, vamos passar praticamente dez meses em que o chamado golfe turístico
não teve praticamente receitas. No mês de maio, as receitas estiveram 92% abaixo do que aconteceu
em maio de 2019. E até maio - nos primeiros cinco meses - a receitas globais do golfe estiveram entre
77 e 80% abaixo do que estiveram no mesmo período do ano anterior", conta o líder do Conselho
Nacional.
 
O golfe em Portugal dá emprego, direta e indiretamente, a cerca de 17 mil pessoas. Em 2018, de
acordo com um estudo realizado por uma consultora, indicava que a prática desta atividade teve um
impacto direto de 1.025 milhões de euros na geração de riqueza para a economia, estimando-se
corresponder a uma receita fiscal indireta de cerca de 141 milhões de euros.
 
Mais de metade dos 83 campos de golfe em Portugal já foram reabertos. Mas as próximas semanas
vão ser de incerteza, enquanto os números da pandemia não permitirem que Portugal volte a ser
considerado pelo Reino Unido - o principal mercado emissor de turistas para Portugal e uma das
principais nacionalidades para o golfe - como um destino seguro.
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro
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CRISE 

pede ajuda 
pública de 163 ME 
A companhia aérea aço-
riana (100% da região 
autónoma) solicitou 
uma ajuda de 163 mi-
lhões de euros ao Esta-
do, para conseguir liqui-
dez até ao final do ano e 
debelar os impactos da 
pandemia. O plano de 
reestruturação da SATA 
está concluído, de acor-
do com o Governo Re-
gional, mas ainda não 
foi revelado. 

Campanhas e planos 
de ajuda ao Algarve 
Marcelo Rebelo de Sou-
sa sugeriu, ontem, que 
se façam -campanhas 
pelo turismo portu-
guês" e prometeu fazer 
férias no Algarve para 
ajudar a região. O minis-
tro da Economia anun-
ciou que está a ser pre-
parado um programa de 
apoio ao Algarve. 
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Porto recupera mais 
depressa que Lisboa 
Quebra no tráfego aéreo ainda é maior no aeroporto da capital, mesmo 
sem retoma da TAP no Norte. Companhia vai reforçar a partir de agosto 

Erika Nunes * 
erika@jn.pt 

AVIAÇÃO  Apesar da falta de 
investimento durante a re-
toma da atividade da TAP 
no Aeroporto do Porto, este 
é o destino nacional que 
apresenta melhor recupe-
ração, de acordo com os nú-
meros da organização euro-
peia para a segurança do 
tráfego aéreo (Eurocon-
trol). A recuperação do Por-
to tem sido à custa do cres-
cimento de outras compa-
nhias, mas o JN sabe que, 
no próximo mês, a TAP vai 
reforçar a operação no Nor-
te, com mais seis rotas e au-
mento do número de voos 
nas que já opera. 

A Eurocontrol contabili-
zou, esta segunda-feira, 
uma quebra nos movimen-
tos aéreos face ao período 
homólogo do ano passado 
de 67,7% no Porto, 67,8% 
em Faro e 72,8% em Lis-
boa. Com um recuo de 
68,2% dos voos, o país está 
abaixo da média dos céus 
europeus, onde a quebra 
desceu para 64%. Graças  

aos voos de e para França, a 
retoma portuguesa pode 
acelerar, dado que, entre o 
dia 22 de junho e segunda-
-feira, o movimento cres-
ceu 285% entre os dois paí-
ses, para 77 voos. O tráfego 
doméstico está também no 
top 40 do que mais cresce-
ram no mesmo período na 
Europa (45%, para 110 voos 
diários). 

OUTRO TIPO DE ROTAS 
Consultoras da aviação, 
como a OAG, têm previsto 
que é no tráfego doméstico 
e no ponto a ponto (curto 
curso) que as companhias 
vão recuperar mais depressa 
- ao contrário da estratégia 
que parecia ser seguida pela 
TAP, que procurou recupe-
rar primeiro o lucrativo seg-
mento de longo curso a par-
tir do hub de Lisboa. Mas o 
ministro da Economia disse, 
ontem, que o Turismo de 
Portugal está a avaliar com 
a TAP a possibilidade de fa-
zerem "outro tipo de rotas", 
uma vez que o mercado se 
alterou com a pandemia. 

O JN sabe que, além do 

VERÃO 

voos em Portugal, 
na segunda-feira, 
correspondem me-
nos 68,8% dos 1399 
registados pelo Euro-
control na mesma al-
tura do ano passado. 

9, 6 
mil voos nos céus 
europeus, anteon-
tem, ainda são ape-
nas cerca de um ter-
ço dos 36 mil regista-
dos na mesma altura 
do ano passado. 

voos partiram ou 
chegaram anteon-
tem a Palma de 
Maiorca - o sexto ae-
roporto mais movi-
mentado do dia na 
Europa. 

que estava anunciado, a 
companhia aérea vai refor-
çar a aposta no Porto já em 
agosto, com a retoma de seis 
rotas (Ponta Delgada, Rio de 
Janeiro, Milão, Amesterdão, 
Zurique; e Newark regressa 
tal como anunciado) e o re-
forço de frequências nas ro-
tas já em funcionamento 
(Paris, Luxemburgo, Lon-
dres, Funchal e Lisboa). 

ALGARVE PERDE VANTAGEM 

Também desprezado pela 
TAP no plano de retoma de 
voos para o verão, o aero-
porto de Faro é o segundo 
que melhor recupera do im-
pacto da covid-19 no tráfe-
go aéreo nacional. Ainda as-
sim, graças à decisão do Rei-

no Unido relativamente às 
viagens para Portugal, o ae-
roporto de Faro não surge 
no top 40 da Eurocontrol, 
onde os destinos de férias 
"explodiram" nas últimas 
duas semanas: entre o Rei-
no Unido e Espanha, o mo-
vimento cresceu 200% e 
até para a Polónia o aumen-
to foi de 1350%. 
• COM ROBERTO BESSA MOREIRA 

ILHAS 

Testes positivos 
não implicam 
perda de bilhete 

A Madeira e os Açores 
exigem aos viajantes 
que possuam testes ne-
gativos para a covid-19 
realizados até 72 horas 
antes da viagem, mas 
os passageiros que fo-
rem surpreendidos por 
resultados positivos 
não perdem o dinheiro 
da passagem na TAP, 
SATA, Transavia e 
Easyjet. Só na Ryanair, 
a quinta companhia a 
fazer voos entre o con-
tinente e as ilhas, as re-
gras ditam que a remar-
cação do voo terá de ser 
feita com um mínimo 
de sete dias de antece-
dência, impossibilitan-
do remarcação median-
te resultado dos testes. 
Na Transavia, na SATA, 
na TAP e na Easyjet, os 
passageiros podem 
adiar os voos (até duas 
horas antes da partida 
na Transavia) sem 
quaisquer encargos de 
alteração, excetuando 
alguma diferença de ta-
rifa face à nova data. A 
TAP e a Easyjet avan-
çamque, não querendo 
remarcar viagem ou fi-
car com um voucher, 
mediante atestado mé-
dico, o passageiro pode 
pedir reembolso da via-
gem, incluindo taxas e 
impostos. 
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ção de Lisboa 
e-se insegura 
os autocarros 

da Carris 

Porto está 
a recuperar 
melhor do 
que Lisboa 

TAP já admite reforço 
de seis rotas no Norte 
a partir de agosto P. 6 

©puis 
seu 

5 

APANHOU 

GRIPEZINHA" 
Presidente brasileiro,-,- 
está infetado, mas de 

"pulmões limpos" 
13. 26 e 29 

V. N. Gaia 
Arquiteto 
Souto de Moura 
projeta Centro 
de Congressos 

Investimento inclui 
hotel de 5 estrelas, 
lojas e habitação P. 22 

Calor 
Junho foi o mês 
mais quente 
de sempre 
no Mundo P.12 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 37. Preço: 1,20E Quarta-feira 8 de julho de 2020 

Jornal de Noticias 

FISCALIZAÇÃO 
:APERTADA 
TENTA TRAVAR 
SOBRELOTAÇÃO 

Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inés Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Gaia, Feira 
e Caldas 
com 11 crianças 
infetadas 
em dois dias P.10 

ransportes das áreas 
etropolitanas refor 
-gurança e controlo 

• • . • eiros P. 20 e

 

Utentes desesperam 
para marcar consulta 
nos centros de saúde 

Alimentos 
GNR e Fisco 
param fraude 
milionária 
com o IVA P.14 

Concurso Há 
docentes acima 
dos 60 a entrar 
nos quadros P.11 

Centenas de telefonemas sem 
resposta e o email é uma solução 
que não serve à população idosa  

Associação de Médicos de Família 
estima que ficaram 15 mil diagnósticos 
de cancro por fazer em três meses P.4 e5  

EDP  Suspensão 
de Mexia afinal 
fez crescer valor 
em Bolsa p.7 

Festa portista 
do título na rua 
deixa PSP 
em alerta 

Liga pode ser decidida 
amanhã. Policia 
pede contenção P. 39 

Benfica 
Indefinição na 
Libertadores 
ajuda à vinda 
de Jesus P.40 

1111111k 
PUBLICIDADE 

yi 

5. 

iê> 

hJ 

z 
25C. 737  Li 

Página 4



A5

 
CM TV
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ID: 87434655

 
07-07-2020 20:50

1 1 1

Transmissão pelo ar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b37a7611-bc3d-4ef8-a0d3-

e8ca0a203849&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Organização Mundial de Saúde admite transmissão do novo coronavírus pelo ar. A organização
recomenda por isso um reforço de medidas de segurança, como por exemplo, evitar espaços fechados
e o uso obrigatório de máscara.
Comentários de Ricardo Baptista Leite, comentador.
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Renascença

 	Duração: 00:04:37

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87439022

 
08-07-2020 07:05

Especialistas preocupados com festas COVID

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=43ab07d5-3432-4062-8d54-

e1b4a4dd1540&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Esta manhã há nova reunião no Infarmed entre especialistas e políticos com as preocupações
centradas ainda na Grande Lisboa, mas também no aumento de casos entre os jovens até porque têm
vindo a multiplicar-se as chamadas festas COVID.
Comentários de Fausto Pinto, presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas.
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Grupo quer "fruição turística sustentável" dos recursos naturais e culturais 
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TURISMO 

Objetivo é reavivar 
Animação turística 
Novo grupo de trabalho para o Acompanhamento da Animação Turística 
criado pelo Governo pretende dar resposta a constrangimentos identificados 

REDAÇÃO 
redacao@destak.pt 

O
Governo criou um grupo 
de trabalho para a anima-
ção turística, que visa 
identificar os constrangi-

mentos neste setor e produzir rela-

 

tórios semestrais durante dois anos, 
para facilitar o crescimento das em-

 

presas da área. Segundo explicações 
do executivo, através de um despa-

 

cho que ontem foi publicado, a ani-

 

mação turística enfrenta diversos 
constrangimentos como a existência 
de diferentes tutelas na gestão dos 
recursos naturais e culturais, assim 
como a necessidade de soluções que 
apoiem o crescimento das micro, pe-

 

quenas e médias empresas do setor 
e de contribuir para uma "fruição tu-

 

rística sustentável desses recursos". 
Assim, o Grupo de Trabalho para 

o Acompanhamento da Animação 
Turística tem agora quatro objetivos 
que passam pela desburocratização 
dos procedimentos, eliminação de so-

 

breposição de autorizações e clarifi-

 

cação das regras aplicáveis que faci-

 

litem o crescimento de empresas de 
animação turística. Nova estrutura 
tem ainda de "assegurar" a sustenta-

  

bilidade dos recursos através da de-
finição de "critérios claros e unifor-
mes" de usufruto dos mesmos, tendo 
de "clarificar" a distinção entre as ati-
vidades lúdicas dos profissionais de 
animação turística e outras ativida-
des que, embora exijam competên-
cias técnicas semelhantes, "configu-
rem outros perfis profissionais com  

objetivos distintos e pertencentes a 
outros setores de atividade". Assim, 
este novo grupo tem ainda de facili-
tar o acesso destas empresa ao des-
envolvimento de atividades na Rede 
Nacional de Áreas Protegidas, Rede 
Natura 2000 e outras áreas classifi-
cadas, através da "clarificação e sim-
plificação" de procedimentos. 
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Corinna sai em defesa de 
Juan Carlos de Espanha 
Alegada ex-amante do rei emérito de 
Espanha diz que dinheiro transferido por ele 
para a sua conta em 2012 foi um presente 
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O estai( 
08.07.2020 Quarta-feira PORTUGAL 

ATUALIDADE *04 

Nova estrutura 
para a animação 
turística nacional 
Governo cria grupo de trabalho interministerial que identificará constrangimentos 
na área da animação turística e produzirá relatórios semestrais durante dois anos, 
para facilitar o crescimento das micro, pequenas e médias empresas do setor 

idealista 

Agora é 
o momento 

DESPORTO  Q08 

Clubes europeus podem vir a perder qualquer coisa como quatro mil milhões de euros em receitas devido aos efeitos da pandemia que atravessamos 

CIDADES ATUALIDADE ARTE LAZER AUTOMÓVEL 

Perturbações na Soflusa UE com 2.243 notificações Discoteca galega convida Novo Audi A3 Sportback 
e Transtejo hoje e amanhã de produtos perigosos e recebe DJ portugueses já está disponível 
Ligações fluviais da Transtejo devem Houve 2.243 notificações no sistema de A Queen, em Sanguifieda, na Galiza, Depois de mais de 50 mil unidades 
parar esta tarde, e as da Soflusa amanhã alerta para produtos perigosos da União vai receber vários DJ lusos no sábado, vendidas em Portugal nos últimos 24 anos, 
durante o período da manhã Europeia em 2019. Brinquedos lideram para "celebrar a abertura de fronteiras" o Audi A3 já entrou na sua quarta geração Página 8
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TAP e Turismo de Portugal avaliam outro tipo de rotas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=afc55982-a64a-4054-9562-

05e85ccf52a9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A TAP e o Turismo de Portugal estão a avaliar outro tipo de rotas ajustadas a um mercado que está a
mudar com a pandemia. O anúncio foi feito pelo Ministro da Economia numa audição no Parlamento.
Siza Vieira defende ainda que com a nacionalização da Efacec, o Estado está a salvar uma empresa
viável e não os bancos que financiaram Isabel dos Santos.
Declarações de Siza Vieira, ,Ministro da Economia.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-07 19:34
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-07 20:29
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-07 22:25
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-08 07:02
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-07 00:18
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-07 01:26
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-07 02:45
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-08 07:03
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-08 08:12
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-08 10:26
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JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos~ine.pt 

O Governo vai reforçar o apoio 
às micro e pequenas empresas, 
dando uma atenção especial ao 
setor do turismo e, em particu-
lar, à região do Algarve. O anún-
cio foi feito, ontem, pelo minis-
tro da Economia, Pedro Siza Viei-
ra. Em audição na comissão 
parlamentar de Economia, Ino-
vação, Obras Públicas e Habita-
ção, o governante anunciou uma 
nova linha de crédito no valor 
de mil milhões de euros, dirigi-
da às micro e pequenas empre-
sas de todos os setores de ativi-
dade - que será lançada daqui 
a duas semanas - e ainda o refor-
ço das medidas de apoio ao turis-
mo (a ter uma retoma da ativi-
dade mais lenta). 

A nova linha de crédito é diri-
gida às micro e pequenas empre-
sas e reforça o pacote inicial de 
apoio no valor de 62 mil milhões 
- recorde-se que a Comissão 
Europeia autorizou o Governo 
a dar apoios de até 13 mil milhões 
de euros às empresas afetadas 
pela pandemia. 

A linha de crédito dirigida às 
micro empresas que atuam no 
setor do turismo vai ser alarga-
da dos 60 para os 100 milhões 
de euros, e parte deste apoio 
(até aos 20%) poderá ser con-
vertido a fundo perdido, em 
"função do cumprimento de 
determinados objetivos de manu-
tenção de emprego". 

O ministro da Economia anun-
ciou ainda que "vai ser reforça-
do o Programa VIP" - criado há 
cinco anos para captar rotas e  

operações aéreas para Portu-
gal - com uma verba de 30 
milhões de euros. Embora Siza 
Vieira tenha sublinhado a apos-
ta do Governo no mercado inter-
no, nesta fase de retoma, o gover-
nante admitiu que Portugal vai 
continuar a promover-se a a 
atrair mercados externos como 
França, Alemanha e Itália. 

Sem adiantar pormenores, o 
governante divulgou que vai ain-
da "haver um programa de apoio 
específico para a região do Algar-
ve", tendo em conta o "peso" do 
setor do turismo localmente. 

BANCOS "PERDEM" EMPRÉSTI-
MO A ISABEL DOS SANTOS Siza 
Vieira falou da nacionalização 
da Efacec - sobre os 71,73% do 
capital da empresa que perten-
ciam a Isabel dos Santos - para 

BRUNO GONGU.VES 

garantir que este processo não 
vai permitir aos bancos portu-
gueses recuperarem o dinhei-
ro que emprestaram à empre-
sária angolana para comprar a 
empresa. 

O ministro da Economia refe-
riu que o Governo está "a sal-
var uma empresa" e "não a sal-
var os financiadores e os seus 
acionistas". Siza Vieira admitiu 
que "o valor da indemnização 
não vai cobrir" a dívida de Isa-
bel dos Santos à banca. Caixa 
Geral de Depósitos, Novo Ban-
co, EuroBic, BPI e BCP cederam 
um empréstimo total de 160 
milhões de euros que permitiu 
à empresária comprar a Efacec 
em 2015. 

O ministro voltou a afirmar 
que a nacionalização da Efacec 
será "temporária" e deveu-se 
"exclusivamente a um impasse 
acionista", depois da empresá-
ria angolana ter visto a sua par-
ticipação ser arrestada pelo tri-
bunal, na sequência do proces-
so Luanda Leaks. O Governo 
tem agora de proceder à avalia-
ção da participação que perten-
cia à empresária, pagando uma 
indemnização nos termos da 
lei, embora só o fará depois de 
o tribunal decidir quem é, nes-
te momento, o titular dessa par-
ticipação - que deverá ser entre-
gue aos credores da empresá-
ria. A Parpública vai gerir o 
processo de reprivatização. 

O setor do turismo e a região do Algarve vão merecer atenção especial do Governo 

Nova linha de crédito 
de mil milhões disponível 
daqui a duas semanas 

Siza Vieira explicou que nacionalização "temporária" da Efacec não servirá 
para que banca recupere os 160 milhões que Isabel dos Santos deve. 

Página 10
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Turismo português poderá perder mais de 12 mil 
milhões de euros

O turismo em Portugal pode 
perder quase 12,4 mil milhões de 
euros, face ao impacto causado pela 
pandemia de Covid-19, segundo os 
dados divulgados pela Agência das 
Nações Unidas para o Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD). 

Os dados das Nações Unidas in-
dicam que “destinos populares da 
Europa e da América do Norte, in-
cluindo França, Grécia, Itália, Por-
tugal, Espanha e Estados Unidos 

podem perder milhares de milhões 
de dólares devido à queda drástica 
no turismo internacional”. 

Só em Portugal, as previsões da 
UNCTAD apontam para uma que-
bra de 13,922 mil milhões de dó-
lares (quase 12,4 mil milhões de 
euros). 

Já países como os EUA ou a Chi-
na (incluindo Hong Kong) apresen-
tam descidas mais acentuadas de, 
respetivamente 187 mil milhões de 

dólares (167 mil milhões de euros) e 
105 mil milhões de dólares (94 mil 
milhões de euros). 

A nível global, o setor do turismo 
irá perder, pelo menos, 1,2 biliões 
de dólares, o equivalente a 1,5% do 
produto bruto global. 

Porém, de acordo com os cená-
rios projectados pelos economistas 
deste órgão das Nações Unidas, se o 
turismo mundial estiver parado du-
rante oito meses, as perdas podem 

ascender aos 2,2 biliões de dólares. 
A previsão mais pessimista apon-

ta para uma quebra de 3,3 biliões 
de dólares, caso a situação se pro-
longue por um ano. 

“A manutenção de quarentenas 
em alguns países, as restrições de 
viagens, a redução das receitas e os 
baixos níveis de confiança podem 
retardar a recuperação do sector”, 
lê-se numa nota publicada no site 
da UNCTAD. 
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Enchentes na Rua da Oura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=03f58aad-78b3-4844-ac32-

156d8199406c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As enchentes na Rua da Oura em Albufeira, no Algarve, estão a preocupar as autoridades de saúde.
Centenas de pessoas juntaram-se no fim de semana nesta zona de bares. A GNR teve mesmo de
intervir, já que as precauções exigidas no combate à pandemia foram totalmente desrespeitadas.

 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2020-07-08 07:06
 CM TV - Notícias CM , 2020-07-08 08:03
 CM TV - Notícias CM , 2020-07-08 09:04
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Marcelo Rebelo de Sousa diz que "é preciso lutar" pelo Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: Observador Online

URL: https://observador.pt/programas/noticiario/as-noticias-da-1h-258/

 
Antes de um jantar com autarcas algarvios, o Presidente da República defende ser preciso "puxar pelo
Algarve" para ultrapassar as perdas no turismo. E ainda, Bolsonaro tem sintomas de Covid-19.
 
Rádio Observador

Página 13
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Marcelo Rebelo de Sousa assume-se como embaixador do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86df7660

 
Início Destaques Marcelo Rebelo de Sousa assume-se como embaixador do Algarve
 
Marcelo Rebelo de Sousa assume-se como embaixador do Algarve
 
Julho 8, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve no Algarve para ouvir autarcas e
sector turístico sobre estratégias para chamar os turistas à região, assume-se como embaixador e
promete marcar presença sempre que puder.
 
Em Montegordo com autarcas, com o Turismo do Algarve e associações do sector turístico, Marcelo
Rebelo de Sousa quis ouvir as ideias de todos para recuperar a economia da região. Temos que puxar
pelo Algarve rápido, rápido, para produzir efeitos este ano, disse o Presidente da República, para
acrescentar que o Algarve merece, tem uma qualidade excepcional.
 
O Presidente da República espera que o Reino Unido possa reconsiderar ainda este mês a sua posição
em relação a Portugal enquanto destino turístico, mas adverte que é preciso também diversificar
mercados e não ficar de braços cruzados à espera dos ingleses. Temos que olhar para a frente e lutar
por turismo que venha de outras origens e que vão definir posições nos próximos dias.
 
Por seu turno, os autarcas do Algarve pedem mais empenho diplomático e fortes campanhas de
marketing em Portugal e no estrangeiro. António Miguel Pina, presidente da Comunidade
Intermunicipal do Algarve (AMAL) admite ter esperança de que a Irlanda assuma posição diferente da
de Inglaterra.
 
- A Irlanda irá apresentar uma lista até dia 9 e é preciso que nessa lista sejamos considerados um
destino seguro, afirmou o presidente da AMAL, que está convencido que essa decisão irá pesar na
futura posição do Reino Unido em relação a Portugal.
 
Por outro lado, António Miguel Pina considera necessário apostar em fortes campanhas para promoção
do Algarve. E mesmo se os ingleses não escolham voar para a região, pelo menos este Verão o
Algarve terá um turista certo.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
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Turismo de Portugal avalia operação de "outro tipo de rotas"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc52407f

 
Início B1 TAP: Turismo de Portugal avalia operação de "outro tipo de rotas"
 
TAP: Turismo de Portugal avalia operação de "outro tipo de rotas"
 
Julho 8, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Turismo de Portugal está a avaliar com a TAP a possibilidade de se fazerem outro tipo de rotas,
umas vez que o mercado se alterou, devido à pandemia de covid-19. Pelo menos é a informação mais
recente - quiçá também a mais credível - do que está a passar na transportadora aérea de bandeira
nacional.
 
Aliás, também o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, destacou
estar em diálogo com a empresa no sentido de, havendo menos atividade, com a frota que está
inativa, seja possível utilizar parte da capacidade da TAP para servir alguns destinos que normalmente
a TAP não serviria em função da lógica da sua rede.
 
De facto e neste momento, como o mercado está circunstancialmente alterado, há uma (ou mais, se
calhar) razão para que a TAP possa fazer outro tipo de rotas. Todavia, será uma discussão que o
Governo terá com a empresa e que o Turismo de Portugal está já a fazer.
 
Siza Vieira não deixou de salientar que a TAP é uma empresa que permitiu atrair investimento
estrangeiro de excelência no sector aeronáutico.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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optimismo com o mercado nacional e espanhol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2037ae27

 
Início B2 RT do Centro: optimismo com o mercado nacional e espanhol
 
RT do Centro: optimismo com o mercado nacional e espanhol
 
Julho 8, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O presidente do Turismo Centro de Portugal (RTC) anunciou em Seia que o selo "Clean and Safe" já
está presente em praticamente 55% das unidades e entidades turísticas da região Centro, como
alojamentos, restaurantes, empresas de animação turística, agências de viagens, postos de turismo e
museus.
 
Recorde-se que o selo "Clean and Safe" resulta de um processo de certificação do Turismo de Portugal
e visa transmitir maior confiança aos turistas.
 
- O que significa que há da parte dos empresários uma vontade expressa em cumprirem com todas as
regras sanitárias para nos adaptarmos a este novo tempo que o covid-19 trouxe.
 
No que concerne ao movimento de turistas nas unidades de alojamento da região, Pedro Machado
disse ter registo de alguns casos de elevada procura em unidades de alojamento em espaço rural, em
Aldeias Históricas e em Aldeias do Xisto. E deu como exemplo, o facto de nos feriados de 10 e 11 de
junho, muitas unidades registaram taxas de ocupação de 100%.
 
- Os indicadores disponíveis fazem perspetivar que, sobretudo a partir do dia 15 de julho, quando
acabar a época de exames escolares, os portugueses possam fazer férias dentro do seu próprio país e
que os espanhóis, como já se começa a notar, venham também para o Centro de Portugal.
 
Segundo Pedro Machado, os residentes na província de Castela e Leão que têm uma predisposição
enorme para o mar, faz com que algumas praias como Figueira da Foz, Aveiro e Nazaré sejam hoje
praias oceânicas muito procuradas, onde já se notam movimentos de espanhóis.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
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Medina descarta-se do alojamento local e revolta proprietários
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: Sapo Online - Casa Sapo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1e9ffff3

 
Artigo publicado pelo presidente da autarquia no jornal britânico "The Independent" sobre o impacto
do alojamento local no mercado habitacional de Lisboa está a provocar polémica junto dos senhorios
que lembram que o setor criou 'milhares de postos de trabalho" e contribuiu com receitas fiscais
históricas em sede de IMT"
 
AALP - Associação Lisbonense de proprietários repudia as declarações "irresponsáveis" do Presidente
da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, ao jornal britânico The Independent, anunciou a associação
através de um comunicado.
 
No artigo de opinião publicado este fim-de-semana, Fernando Medina revela que pretende o fim dos
alojamentos locais em Lisboa, após a pandemia COVID-19, defendendo a sua reconversão em
habitação para trabalhadores essenciais, como profissionais de saúde. No artigo, o presidente da
Câmara Municipal reconhece que, nos últimos anos a cidade tem "beneficiado muito" dos milhões de
turistas", mas que foi "pago um preço social" elevado, com um terço das casas da capital alocadas ao
alojamento local.
"A ALP lembra que o alojamento turístico de curta duração foi o motor da reabilitação urbana em
Lisboa, cujo parque habitacional estava apodrecido e desertificado devido a um século de
congelamento de rendas. Muitos dos investimentos de reabilitação urbana canalizados para o
alojamento local foram realizados por pequenos proprietários nacionais e constituem integralmente o
seu rendimento disponível. Muitos destes investimentos estão ainda longe de estar amortizados",
enfatizou a ALP, no seu comunicado.
A associação relembrou ainda que foi também graças ao alojamento local que milhares de postos de
trabalho directos e indirectos foram criados na cidade. "Devido à grande procura de imóveis na cidade
de Lisboa, o Executivo liderado por Fernando Medina beneficiou ainda de receitas fiscais históricas em
sede de IMT - Imposto Municipal sobre as Transmissões e IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis.
Estas receitas milionárias podiam e deviam ter sido aplicadas pela autarquia em soluções de habitação
municipal, ao invés de atirar a função social para os proprietários privados, como Fernando Medina
pretende", apontou ainda a associação.
A ALP relembra que o Município de Lisboa é o maior proprietário imobiliário da cidade de Lisboa. A
Câmara de Lisboa detém mais de 3 mil imóveis devolutos na capital.
 
CASA SAPO - Portal Nacional de Imobiliário - Janela Digital SA
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Enchente na Rua da Oura, em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=397f1154-495b-47c9-9c71-

607ad57934bd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A conhecida Rua da Oura, em Albufeira, tem estado nos últimos dias repleta de grupos de jovens
holandeses.
Direto de Albufeira.
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Jovens holandeses enchem ruas de Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9e3ecf45-9a38-45e2-977c-

a00bafa1c2b4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As ruas de Albufeira têm-se enchido com jovens holandeses que parecem não cumprir as regras de
distanciamento, obrigando mesmo à intervenção da GNR.
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Corredor turístico com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bfdf0a3d-b9fc-49cf-8128-

7e2b1298dee4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro dos Negócios Estrangeiros falou hoje com o homólogo do Reino Unido por causa de
Portugal ter ficado de fora da lista de destinos seguros para Londres. António Costa reafirma que é
importante manter laços de confiança.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-07 00:16
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Corredor turístico com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=11569b54-a88c-46e9-ae49-

4fe5d07d32d9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro ministro manifestou confiança de que a diplomacia consiga reabrir o corredor das viagens
com o Reino Unido.
Declarações de António Costa.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-07 23:03
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Ajuntamentos em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=834b382f-b598-4235-95b4-

433a1d79a70b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há várias noites que se reúnem dezenas de jovens para beber nas ruas de Albufeira. Grandes
ajuntamentos de pessoas sem máscara e com um claro desrespeito pelas regras de seguranç.
Direto do local.
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Turismo em queda no sul do país

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3d94e18a-ad15-4bd0-ae44-

b03cfa1a4c84&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Sem corredores turísticos a partir do Reino Unido, Marcelo Rebelo de Sousa fez uma promessa num
encontro com os autarcas da região realizado hoje. Vai viajar todas as semanas ao Algarve para
aproveitar o sol.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-07 20:18
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-07 22:38
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-07 01:15
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07-07-2020 20:06

Associação Empresarial do Algarve diz que é preciso definir dois tipos de ajuda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=939b482b-0ea2-4949-88f0-

70a466a54e75&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação Empresarial do Algarve diz que é preciso definir dois tipos de ajuda no âmbito do
programa específico que está a ser preparado pelo Governo para esta região do país. Entrevistado
esta tarde pela Antena 1, Vítor Neto, presidente da associação, defende que o programa anunciado
hoje pelo ministro da Economia deve prever medidas para as empresas que já estão em risco e outras
soluções para as que vão sentir dificuldades a curto prazo.

Página 26



A27

 
SIC

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87433701

 
07-07-2020 20:03

1 1 1

Governo reconheceu o impacto brutal da pandemia na economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f39d82e0-f0d5-4042-aa0a-

70143cd7481e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Parlamento, o Governo reconheceu o impacto brutal da pandemia na economia e estuda medidas
para atenuar a quebra. O ministro da Economia anunciou uma nova linha de crédito para micro
empresas e apoios específicos para o turismo.
Declarações de Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-07 20:04
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-07-07 21:41
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-08 06:10
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-08 07:09
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-08 08:12
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-07 00:39
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-08 06:10
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-08 07:09
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-08 08:12
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-08 09:04
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-08 10:18
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Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:38

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87441393

 
07-07-2020 20:00

Impacto da COVID-19 no alojamento local

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3df91500-236c-42d2-9254-

b2a6ae0ffaba&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação do Alojamento Local diz que o impacto da COVID-19 é preocupante, sobretudo nos
próximos meses. O presidente da ALEP, Eduardo Miranda revela que há zonas do país em que a
procura é praticamente inexistente.
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CM TV

 	Duração: 00:03:59

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 87434479

 
07-07-2020 19:57

1 1 1

Ajuntamentos em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f3103abf-2f1b-494c-b3f9-

fd43a1213bb3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As enchentes na Rua da Oura, em Albufeira, estão a preocupar as autoridades. Centenas de pessoas
como está a ver nas imagens juntaram-se no fim de semana nesta zona de bares.
Direto do local.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:32

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87432193

 
07-07-2020 18:10

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a11deca3-0b49-4b3d-8594-

893a7e4f861d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
De olhos postos no Algarve, o Governo está a preparar um programa específico para fazer chegar
ajuda às empresas e a pessoas com perda de rendimentos.
Declarações de Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia; Vítor Neto, pres. da Associação
Empresarial do Algarve.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:04:48

 	OCS: SIC Notícias - Jornal da Meia Noite

 
ID: 87439427

 
07-07-2020 00:09

1 1 1

Noite de Albufeira - direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f172f499-e7bd-4b6a-98b0-

d5d1b1def769&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Depois de alguma tensão a noite passada a esta hora na Rua da Oura em Albufeira, a situação está
mais calma.
- Ligação em direto.
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Quanto vale a TAP para a economia de Portugal?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/07/2020

Meio: Público Online Autores: Francisco Figueira de Lemos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db37af71

 
O desafio do governo é enorme, sem dúvida! Transformar custos em investimento não é fácil. Mas
antes de ligar os reatores do crematório, dê-se gás aos reatores dos aviões da TAP.
 
Ainda o acordo de compra de parte da TAP pelo Estado aos privados se anunciava, e já um arsenal de
comentadores bombardeava o ministro Pedro Nuno Santos com os custos que tal acordo poderia
trazer para os contribuintes portugueses. O blitzkrieg continuou fim-de-semana a dentro até Marques
Mendes vaticinar a TAP de crematório político.
 
Será já da cinza, ou no meio de tantos comentadores não há quem no horizonte vislumbre que o
acordo da TAP não são só custos?
 
A minha atividade como professor universitário na área da gestão internacional obriga-me a viajar
entre a Florida International University, nos Estados Unidos, e a Fundação Getúlio Vargas, no Brasil,
até à Universidade de Uppsala, na Suécia. Como não dispenso a minha condição de português, o meu
hub é Portugal. E como a academia não tem as comodidades financeiras do mundo corporativo, para
poder fazer 'escala' em Portugal muitas das vezes tenho que pagar do meu bolso parte deste puzzle
de viagens. Esforço este que, salvo raras exceções, a maioria dos comentadores incineradores não faz.
Uns porque não viajam (apesar do comentário especialista em assuntos internacionais), outros porque
têm o conforto do mundo corporativo a pagar-lhes as deslocações.
 
É assim, com a legitimidade da minha formação académica mas sobretudo da minha experiência como
viajante frequente (e pagador), que me atrevo a lançar água na incineradora em dois pontos apenas:
 
Desengane-se quem pense que, sem a TAP, as viagens de todas as outras companhias aéreas se
manterão atrativas para os turistas que têm Portugal como destino. Na mais básica disciplina do curso
de economia e gestão se aprende que não é preciso sequer haver cartelização ilegal para concertar
preços em mercados como o da aviação civil. Aliás, é precisamente o mercado das operadoras aéreas
um dos exemplos mais usados para explicar a concertação tácita. Não é preciso sequer a TAP ter os
melhores preços. Estando nas mãos do Estado, é uma arma dissuasora para o aumento de preços das
viagens para Portugal por parte das restantes companhias aéreas. Desengane-se quem pense que,
sem a TAP, o turismo conseguirá manter a contribuição que tem tido para a riqueza nacional. São
quase 15% do PIB a nível nacional e de 20% só na região de Lisboa. Se já satisfaz comparar a
contribuição do turismo a seis Autoeuropa em termos de receitas, imagine-se tal comparação em
Valor Acrescentado Bruto (VAB). Sem arriscar, pelo menos 20 vezes o VAB da Autoeuropa. De facto,
1200 milhões de euros parece muito dinheiro, mas nada comparável com os quase 30.000 milhões de
euros com que o turismo contribui para a economia nacional.
São apenas dois pontos, mas os bastantes para demonstrar o papel estratégico da TAP na nossa
economia. Muitos outros haverá - como a perda de slots ou rotas aéreas - que sustentam os benefícios
deste acordo relativamente a uma falência controlada, como a da Suiss Air. Para os mais distraídos,
Portugal não está geograficamente no centro da Europa, nem a nossa economia tem a imaterialidade
do sector financeiro suíço. O que traz os turistas a Portugal é o nosso clima, as nossas paisagens, os
nossos monumentos, e a nossa cultura. Aqui. O que nos coloca no centro do mundo são as rotas

Página 32



aéreas, não as terrestres.
 
A questão essencial, portanto, não é discutir quanto custa a TAP aos portugueses, mas determinar
quanto esta contribui, direta e indiretamente, para a economia portuguesa. O desafio do governo é
enorme, sem dúvida! Transformar custos em investimento não é fácil. Mas antes de ligar os reatores
do crematório, dê-se gás aos reatores dos aviões da TAP.
 
P.S.: A ligeireza com se coloca um ministro no incinerador por causa de um investimento na TAP
contrasta com a inércia com que se deveria discutir a privatização da EDP, empresa também
estratégica como a TAP, mas que, ao invés de trazer riqueza para Portugal como a TAP, delapida a
riqueza dos portugueses com as rendas excessivas e dividendos milionários distribuídos ao acionista
estrangeiro.
 
O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico
 
Professor Universitário
 
Francisco Figueira de Lemos
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