
Clipping 2020-07-10



Revista de Imprensa

1. Algarve à larga, Observador Lifestyle, 31/07/2020 1

2. Plano de recuperação económica de Portugal desenhado por António Costa Silva, Antena 1 - Entrevista
Antena 1, 10/07/2020

32

3. "Lay-off" para o turismo, Renascença - Notícias, 10/07/2020 33

4. Apoios ao Turismo, RTP 1 - Bom Dia Portugal, 10/07/2020 34

5. Governo está a estudar um regime de layoff simplificado para as empresas do turismo, RTP 1 - Bom Dia
Portugal, 10/07/2020

35

6. CTP: Crise no setor turístico, Antena 1 - Notícias, 10/07/2020 36

7. Lay-off para o turismo, Renascença - Notícias, 10/07/2020 37

8. Governo está a estudar um regime de layoff simplificado para as empresas do turismo, RTP 1 - Bom Dia
Portugal, 10/07/2020

38

9. Quem são os novos compradores de imobiliário de luxo no Algarve?, Construir.pt Online, 10/07/2020 39

10. São Rafael Villas lança novo alojamento de luxo "Villa V", Construir.pt Online, 10/07/2020 41

11. Sobe e desce, Correio da Manhã, 10/07/2020 42

12. Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Correio da Manhã Online, 10/07/2020 43

13. Nova Campanha Lá em Cima, Destak, 10/07/2020 46

14. Turismo e restauração com a corda na garganta, Diabo (O), 10/07/2020 47

15. Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Dinheiro Vivo Online, 10/07/2020 48

16. Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Diário de Notícias da Madeira Online -
Turismo Online, 10/07/2020

51

17. Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, ECO - Economia Online, 10/07/2020 54

18. Rebaixar o perfil do turista tipo de Portugal e do Algarve, Estrategizando Online, 10/07/2020 57

19. Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, HealthNews Online, 10/07/2020 59

20. 365 Algarve regressa a partir de 15 de julho com cinema e literatura, teatro artes visuais e piqueniques
de charme, Informa+ Online, 10/07/2020

62

21. Associações do Algarve solicitam audiências ao Governo, iPress Journal Online, 10/07/2020 64

22. Dez pilares para ativar a economia até 2030, Jornal de Notícias, 10/07/2020 65

23. Turismo algarvio procura alternativas aos britânicos, revela RTA - Jornal do Algarve, Jornal do Algarve
Online, 10/07/2020

66

24. Privados estão céticos quanto ao plano de Medina, Jornal Económico (O), 10/07/2020 69

#A1
#A1
#A32
#A32
#A32
#A33
#A33
#A34
#A34
#A35
#A35
#A35
#A36
#A36
#A37
#A37
#A38
#A38
#A38
#A39
#A39
#A41
#A41
#A42
#A42
#A43
#A43
#A46
#A46
#A47
#A47
#A48
#A48
#A51
#A51
#A51
#A54
#A54
#A57
#A57
#A59
#A59
#A62
#A62
#A62
#A64
#A64
#A65
#A65
#A66
#A66
#A66
#A69
#A69


25. Golfe - Sem turistas ingleses a situação da indústria “vai ser dramática”, Jornal Económico (O) - Et
Cetera, 10/07/2020

70

26. ENTREVISTA    A    JOÃO   FERNANDES,   PRESIDENTE  DA   REGIÃO   DE  TURISMO  DO   ALGARVE:  "O
 GOVERNO  PORTUGUÊS   MANTÉM  CONVERSAÇÕES    COM    O   GOVERNO   BRITÂNICO     PARA  QUE  O
ALGARVE    POSSA   VOLTAR   A   RECEBER    TURISTAS   DO  REINO   UNIDO   SEM  QUALQUER
RESTRIÇÃO", Litoralgarve Online, 10/07/2020

73

27. Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Negócios Online, 10/07/2020 75

28. Covid-19: Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Notícias ao Minuto Online,
10/07/2020

78

29. Covid-19. Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Observador Online, 10/07/2020 81

30. Portugal "não foi escolhido por acaso" para final de futebol, diz conselheiro da OMS, Observador Online,
10/07/2020

83

31. Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Postal do Algarve Online, 10/07/2020 86

32. Empresários algarvios consideram corredor turístico "um golpe profundo" que pode originar
"insolvências", Postal do Algarve Online, 10/07/2020

89

33. 365 Algarve regressa a 15 de julho, Publituris Online, 10/07/2020 91

34. Com que então, o turismo? Está morto?, Público Online, 10/07/2020 92

35. Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Record FM Online, 10/07/2020 94

36. Covid-19: Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Sapo Online - Sapo 24 Online,
10/07/2020

96

37. COVID-19: Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Sapo Online - Sapo Lifestyle
Online, 10/07/2020

99

38. Covid-19: Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, Sábado Online, 10/07/2020 102

39. Ausência de turistas britânicos gera apreensão na Madeira, TVI 24 Online, 10/07/2020 105

40. Praias devem abrir de forma total e sem restrições - entrevista a António Lúcio Baptista, Vida Económica,
10/07/2020

106

41. Turismo do Douro, Porto Canal - Jornal Diário, 09/07/2020 107

42. Lojas fechadas na Baixa do Porto, Porto Canal - Jornal Diário, 09/07/2020 108

43. Lay-off para o turismo, RTP 3 - 360, 09/07/2020 109

44. Algarve em crise, RTP 1 - Telejornal, 09/07/2020 110

45. Quebras no alojamento local, SIC - Jornal da Noite, 09/07/2020 111

46. Lisboa na "zona vermelha", TVI - Jornal das 8, 09/07/2020 112

47. Bélgica colocou Lisboa na zona vermelha no que diz respeito à pandemia, TVI 24 - Notícias, 09/07/2020 113

48. Quem viaja de Lisboa para a Bélgica está a partir de agora obrigado a fazer um teste à chegada e a 114

#A70
#A70
#A70
#A73
#A73
#A73
#A73
#A73
#A75
#A75
#A78
#A78
#A78
#A81
#A81
#A83
#A83
#A83
#A86
#A86
#A89
#A89
#A89
#A91
#A91
#A92
#A92
#A94
#A94
#A96
#A96
#A96
#A99
#A99
#A99
#A102
#A102
#A105
#A105
#A106
#A106
#A106
#A107
#A107
#A108
#A108
#A109
#A109
#A110
#A110
#A111
#A111
#A112
#A112
#A113
#A113
#A114
#A114


cumprir um período de quarentena, Antena 1 - Notícias, 09/07/2020

49. Empresários algarvios exigem que Governo "intensifique ação política" junto dos países que obrigam a
quarentena, Algarve Primeiro Online, 09/07/2020

115

#A114
#A115
#A115
#A115


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 26,50 cm²

  Corte: 1 de 31ID: 87463347 31-07-2020

À LARGA NO 

A L 

16 

Página 1



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 26,50 cm²

  Corte: 2 de 31ID: 87463347 31-07-2020

• 

SAIR 

A GEOGRAFIA ABENÇOADA DO ALGARVE 

DEU-LHE MAR E CAMPO, MAS TAMBÉM 

ANOS E ANOS DE TURISMO DE MASSAS. 

FOMOS À PROCURA DE UM LUGAR 

AO SOL COM ESPAÇO, NATUREZA, BOM 

GOSTO E TRANQUILIDADE - ELES AINDA 

EXISTEM, SE SE PROCURAR BEM. 

TEXTO FOTOGRAFIA 

ANA DIAS FERREIRA JORGE VIEIRA 

COMPANHIA DAS CULTURAS 
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COMPANHIA 
DAS CULTURAS 

FAZENDA S. BARTOLOMEU, CASTRO MARIM 

QUARTO DUPLO COM 

PEQUENO-ALMOÇO A PARTIR DE 95€ 

960 362 927 
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QUEM passa na estrada e vê a construção 
arredondada pode pensar que se trata do 
forno de uma antiga padaria, mas na verdade 
o calor que faz lá dentro é outro - debaixo 
da abóbada está um hamam, feito para viver 
a experiência dos banhos turcos nesta ponta 
do Mediterrâneo. A dúvida inicial é legítima: 
na Companhia das Culturas, que ocupa uma 
velha fazenda em Castro Marim, tudo o que 
se vê, à exceção desse balão perfurado, foi 
reconstruído a partir de edificios existentes, 
num projeto assinado pelo arquiteto Pedro 
Ressano Garcia. 

Um dos quatro apartamentos ocupa 
um antigo lagar, assim como a ampla sala 
de estar onde a prensa e as mós foram  

integradas na decoração. Os restantes 
três ficam no que em tempos funcionou 
como ovil, e ainda há oito quartos 
onde antigamente ficavam as casas dos 
fazendeiros, dos caseiros e até dos animais. 

Com 40 hectares, a propriedade remonta 
pelo menos a 1756 e já vai na sétima geração, 
sempre na mesma família. Francisco Palma-

-Dias e a antropóloga Eglantina Monteiro 
são o casal de proprietários que garante o 
bom gosto em cada recanto, do mobiliário 
de design às obras de arte, passando pelas 
peças de artesãos locais, disponíveis 
também na loja que faz as vezes de receção. 

A pensar no distanciamento social, este 
verão o alojamento criou ainda várias zonas 
de contemplação ao ar livre, com mesas 
e baloiços debaixo dos sobreiros e das 
alfarrobeiras. Da horta saem ingredientes 
para as refeições e estão a ser também 
desenvolvidos óleos para uma linha própria 
no spa, a juntar à marca de amenities lançada 
no ano passado, a 8950. 
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CASA 
MODESTA 

OUATRIM DO SUL, OLHÃO 

QUARTO DUPLO COM PEQUENO-ALMOÇO 

A PARTIR DE 100€ 

289 701 096 
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DAS NAMORADEIRAS nas janelas aos 
azulejos irregulares, a Casa Modesta aca-

 

bou por escolher o nome mais honesto que 
poderia ter. É modesta, sim, feita de coisas 
simples e de recato, mas também cheia de 
detalhes e de história. 

Antes de abrir como alojamento, numa 
localidade chamada Quatrim do Sul, em Olhão, 
e com vista para a ria Formosa, foi a casa 
de Joaquim Modesto de Brito, um "lobo do 
mar" que até barcos de madeira fazia, "desde 
que fossem pintados de amarelo e vermelho". 
Quem o conta é Carlos Fernandes, o neto que 
brincou muitas vezes no jardim agora aberto 
a hóspedes, e que decidiu recuperar a casa 
depois de esta ficar desabitada. Para o ajudar, 
contou com a irmã, Vânia Brito Fernandes, que 
assinou o projeto de arquitetura e todo o mobi-
liário juntamente com a equipa do seu gabinete, 
PAr - projeto esse que acabou por ganhar o 
prémio internacional Architizer A+Awards, 
na categoria de hotéis e resorts, em 2017. 

A casa e o antigo armazém onde o avô 
Modesto guardava as amêijoas que apanhava 
na ria foram transformados em edificios 
paralelos por onde se espalham os nove 
quartos. A arquitetura é assumidamente ins-
pirada na de Olhão: em forma de cubo, com  

4 • 

• 

as paredes muito brancas e terraços amplos 
que antigamente serviam para secar a fruta e 
o peixe e agora são perfeitos para desfrutar 
da vista a partir de uma espreguiçadeira. 

Aqui e ali, a modéstia guarda surpresas 
engenhosas: as mesmas escadas usadas 
para aceder a um dos terraços servem para 
delimitar pequenos pátios com uma rede de 
baloiço, por exemplo, e dentro dos quartos é 
o armário, e uma porta deslizante, que divi-
dem a zona de dormir da casa de banho. 

Para além do cachorro Modesto, este 
ano trouxe outras novidades: mobiliário 
de jardim feito em parceria com a Oficina 
166, em corda marítima, e uma réplica das 

"cabanas de pescadores que existiam nas 
ilhas Deserta, Fuseta e Armona". Coberta de 
colmo e colocada junto ao tanque/piscina, 
é nesta fase um retiro de leitura, mas no 
inverno irá funcionar como sauna. 

Suar, por enquanto, só se for em frente 
ao forno antigo, onde a avó ainda faz pão 

"quando lhe apetece", ou a pedalar numa das 
bicicletas disponíveis - de preferência na 
ecovia que passa muito perto da casa e que 
permite andar pelo meio do sapal, em pleno 
Parque Natural da Ria Formosa. 
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MORGADO 
DO QUINTÃO 

MORGADO DO QUINTÃO, LAGOA 

CASA COMPLETA A PARTIR DE 200€ 

(ESTADIA MÍNIMA DE 5 NOITES) 

965 202 529 
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SE UNS têm quintinhas, o Morgado tem 
um quintão. Com 60 hectares, esta já foi a 
maior propriedade do Algarve, adquirida no 
século xIx por Salvador Gomes Villarinho -
um dos "ricos" do livro de Maria Filomena 
Mónica. A quinta propriamente dita foi 
plantada pelo conde de Silves e afirmou-se 
pela produção de figo, azeite e vinha. Nunca 
saiu das mãos da família, mas foi perdendo 
a sua função original até chegar a Filipe 
Vasconcellos, o herdeiro de 45 anos que, 
vindo do mundo da publicidade, resolveu 
dar uma nova vida ao Morgado do Quintão. 

Em 2017 nasceram os vinhos, em 
2019 começou o enoturismo, com direito 
a quatro casas que foram recuperadas 
e onde é possível dormir. Os primeiros, 
desenvolvidos em conjunto com a enóloga 
Joana Maçanita a partir de castas autóctones 
algarvias, saltam desde logo à vista pelos 
rótulos gráficos, alguns com o mesmo azul 
forte usado para pintar o logótipo e o portão. 

"O azul sempre foi uma cor algarvia, e nós 
sentimos verdadeiramente a influência do  

mar no que produzimos", começa por dizer 
Filipe, à sombra de uma oliveira portentosa 

"que terá uns dois mil anos" e debaixo da 
qual acontecem as provas e os almoços. 

"Podemos dizer que temos um microclima 
único: estamos protegidos dos ventos 
frios do norte pela serra de Monchique, 
recebemos o ar fresco da costa, que fica 
apenas a 10 quilómetros, e temos três mil 
horas de sol por ano." 

Nos vinhos e nas casas, a filosofia foi a 
mesma: melhorar o que já lá estava, sem 
perder a essência do lugar. É por isso que na 
antiga casa dos caseiros o chão de tijoleira 
tem patines diferentes - dá para ver como as 
divisões foram crescendo - ou que as porta-
das custam a fechar. Essa casa, agora batiza-
da como buganvilla por causa da árvore e das 
heras que tomaram conta da fachada, é um 
verdadeiro charme, mas há outras três, todas 
com piscina e capacidade para dois casais 
com crianças. Os porta-chaves são rolhas, e 
de onde essas vieram há cada vez mais: "Na 
região de vinhos mais pequena de Portugal, 
e que até goza de má reputação, passámos 
de 3500 para 35 mil garrafas em quatro 
vindimas", conclui, orgulhoso, Filipe. 
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CASAS 
PORTUGAL 

SANTA BÁRBARA DE NEXE, FARO 

CASA COMPLETA A PARTIR 

DE 1190€/SEMANA 

DESIGNRENTAL©HOTMAIL.BE 
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A PARTIR de duas ruínas no meio de 
oliveiras, amendoeiras e sobreiros, a 
Casas Portugal pôs o Algarve no roteiro da 
arquitetura contemporânea. Primeiro veio a 
Casa Agostos, no sítio com o mesmo nome, 
em Santa Bárbara de Nexe, mais tarde a Casa 
Luum, nomeada para edificio do ano 2020 
pelo site da especialidade ArchDaily. 

Apesar de estarem separadas, ambas 
foram desenhadas pelo arquiteto Pedro 
Domingos e são villas de luxo, preparadas 
para famílias e estadias longas. Na Casa 
Luum há quatro quartos, na Casa Agostos 
são três, com detalhes que fazem a diferença, 
como os janelões rasgados, a decoração 
minimal, as lareiras suspensas ou os 
muitos pátios e terraços para desfrutar do 
exterior - com direito a um pequeno jardim 
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de ervas aromáticas onde os hóspedes 
se podem abastecer para os cozinhados. 
Como não poderia deixar de ser, as duas 
casas têm piscina, neste caso com registos 
completamente diferentes: na Casa Luum, 
o arquiteto trabalhou em altura e mostra o 
que é um tanque contemporâneo, com uma 
escadaria encostada à parede que permite 
descer diretamente para a água; na Casa 
Agostos é o comprimento que manda, numa 
piscina de 15 metros escavada no betão. 
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CONVERSAS 
DE ALPENDRE 

ESTRADA DE SANTA RITA, 36 

VILA NOVA DE CACELA 

QUARTO DUPLO COM PEQUENO-

 

-ALMOÇO A PARTIR DE 160E 

910 035 704 
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É DEBAIXO do alpendre que acontecem 
os "jantares surpresa", em que os hóspedes 
só têm de escolher o ingrediente principal e 
colocarem-se nas mãos do chef, e é também 
debaixo do alpendre que os proprietários 
têm todo o gosto em partilhar a sua história. 
Marta era diretora técnica numa farmácia 
em Lisboa, Tiago era consultor numa em-
presa financeira, há quatro anos tiveram um 
filho e decidiram mudar de vida. Os pais de 
Marta juntaram-se à aventura e assim abriu 
o Conversas de Alpendre, um turismo rural 
com vista para o mar, a dois quilómetros das 
praias de Cacela Velha. 

Na antiga quinta fizeram nascer 12 alo-
jamentos, com características bastante di-
ferentes: nove suítes com várias tipologias; 
um apartamento com 70 metros quadrados, 

Juitimd, 

         

         

         

       

ideal para famílias; uma casa na árvore, toda 
em madeira e feita no topo de uma alfar-
robeira, a 6,5 metros de altura; e, a grande 
novidade, uma cabana com piscina privativa 

- "por fora parece uma pilha de toros para a 
lareira, por dentro é um quarto de luxo". 

Luxo, neste caso, é respeitar os materiais 
locais e saltitar entre o rústico e o moderno, 
com direito a uma piscina exterior de água 
salgada, aquecida. Nesta mudança de vida, 
os proprietários plantaram também uma 
horta e um laranjal que já começa a dar 
frutos. Mais uma coisa para conhecer -
e provar - no alpendre, pois claro. 
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CASA 
DO EIRADO 

ESTRADA 11111273, LAGOA 

CASA COMPLETA A PARTIR DE 190€ 

(ESTADIA MÍNIMA DE 4 NOITES) 

918 255 295 
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É uma senhora casa, resultado da junção 
de vários edificios agrícolas cuja origem 
remonta, a julgar por uma inscrição gravada 
nos antigos estábulos, pelo menos a 1864. 
José Simões diz-se fascinado por arquitetura 
vernácula - "cheguei a tirar um pequeno 
curso de métodos de construção local" - e 
isso vê-se um pouco por todo o lado, da cha-
miné de balão às portadas interiores "com a 
cor original", passando pelo chão de terraco-
ta ou a taipa deixada a descoberto no salão. 

Na decoração, salta à vista a coleção 
de barros do proprietário e os desenhos a 
carvão do filho, assim como a biblioteca 
cuidada, com direito a banda sonora de luxo 
(Maria Bethânia, Keith Jarrett, Ali Farka 
Touré, por aí). 

Com quatro quartos, todos com casa 
de banho, a casa tem capacidade para oito 
pessoas, mais dois bebés, e é reservada na 
totalidade. É uma casa de campo, mas a 
cinco minutos de carro da praia - as mais 
próximas são as do Carvoeiro e de Benagil 

-, com um extra que faz as delícias dos 
mais pequenos: uma capoeira com patos, 
galinhas e perus que o proprietário fez para 
a primeira neta e que se chama, por isso 
mesmo, "capoeira da Carolina". 

É DAS PRIMEIRAS coisas que se vê à 
chegada: um enorme retângulo branco, com 
300 metros quadrados, quase parece um 
rinque de patinagem no meio do jardim. 
José Simões explica: é um eirado, era usado 
para aproveitar a água das chuvas, algo que 

"até aos anos 60 todas as casas daqui tinham 
de ter, se não as famílias não sobreviviam". 

A construção foi mantida na recuperação 
da quinta que era dos bisavós e continua a ser 
utilizada para armazenar a água, não só para 
consumo doméstico mas também para regar 
as muitas árvores de fruto e encher o tanque 
transformado em piscina. De tal forma que 
foi evidente, na altura de registar a proprieda-
de para turismo, chamar-lhe Casa do Eirado. 
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FARMHOUSE 
OF THE PALMS 

CERRO DE BOTELHO, SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

QUARTO DUPLO COM PEQUENO-ALMOÇO 

A PARTIR DE 135€ 

964 478 157 
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PERANTE os 65 metros quadrados de um 
dos quartos, já houve hóspedes que disseram 
que viviam em apartamentos mais pequenos. 
No Farmhouse of the Palms tudo é espaçoso: 
a piscina escura de onde se vê São Brás de 
Alportel, as muitas salas da casa principal, 
de paredes grossíssimas, os duches xxi, e 
até o pequeno-almoço, diferente todos os 
dias mas sempre generoso. 

Frank e Véronique vieram da Bélgica 
para o Algarve porque se apaixonaram pelo 
seu lado rural e visitaram "mais de 150 casas" 
até encontrarem esta mansão com 300 anos, 
inserida numa antiga quinta produtora 
de vinho. Eram pessoas da cidade, mas 
descobriram "as maravilhas da natureza" 
e abandonaram de vez a área financeira 
para se dedicarem ao turismo em 2015. 
Os arranjos de flores que se veem um pouco 
por todo o lado são feitos por eles, assim 

14} 

..? 

 

como a decoração mediterrânica, com 
abatjours em palma do Algarve, ladrilhos 
e telhas fabricados à mão em São Brás 
de Alportel e até mobiliário desenhado 
à medida e feito por um carpinteiro local. 

Com a recuperação dos vários edificios 
agrícolas, o casal conseguiu um ambiente 
mais de aldeia do que de hotel, sobretudo 
na zona calcetada - a calçada também é dali 

-, com direito a chafariz e tudo. Daí tem-se 
acesso às sete suítes: quatro na casa princi-
pal, uma na antiga casa dos caseiros e duas, 
acabadas de inaugurar, nos antigos estábu-
los. Havendo disponibilidade, é perguntar 
pelo quarto com terraço privado, onde uma 
cama com mosquiteiro permite que se dur-
ma ao ar livre nas noites mais quentes. 
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SÍTIO DA 
FÁBRICA 

PRAIA DA FÁBRICA, CACELA VELHA 

CASA COMPLETA A PARTIR 

DE 1750€/SEMANA 

SITIODAFABRICA@GMAIL.COM 
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A RUA não tem nome e a casa não tem 
número, mas a localização dificilmente 
podia ser melhor. É só atravessar a estrada 
para pôr os pés dentro da ria Formosa -
na altura de maré baixa vai-se mesmo assim, 
chinelos numa mão e chapéu de sol na outra, 
até à praia da Fábrica, uma das mais bonitas 
do Algarve (ou do mundo, segundo a revista 
Condé Nast Traveller). 

A casa é dos anos 50 e está na mesma 
familia desde então. "O meu bisavô Jaime 
vivia em Lisboa, mas veio a Tavira visitar 
familiares com a minha bisavó, que era 
enfermeira, e acabaram por vir ao Sítio 
da Fábrica porque souberam que a mulher 
de um pescador precisava de ajuda para o 

parto", conta Tomás Carvalhas. Não havia 
praticamente nada, só armazéns de pesca, 
mas foi o suficiente para quererem criar 
alicerces na região, mais tarde reforçados 
pelo filho Joaquim - é dele o retrato a preto-

-e-branco que se vê na sala. 
A família continua a vir e a tirar os 

sapatos assim que cruza a porta, mas desde 
há um par de anos é possível reservar a casa 
inteira, à semana. Aos dois quartos de casal 
junta-se "uma camarata" com dois beliches, 
a pensar nas crianças, um jardim semi 
tropical com árvores de fruto - incluindo 
bananas - e um terraço de filme, virado para 
a ria Formosa e com direito a mesa ao ar 
livre e espreguiçadeiras. 

"É um sítio muito descontraído e despre-
tensioso, como uma casa de verão deve ser", 
resume Tomás, chamando a atenção para o 
puzz/e de mosaicos antigos que já se tornou 
imagem de marca. O alojamento é feito 
em regime de self-catering, com a cozinha 
à disposição, mas tem direito a um "trio 
elementar de boas-vindas": figos do jardim, 
pão algarvio e até ostras da ria. 

40 
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CASA 
1876 

COROTELO, SÃO BRAS DE ALPORTEL 

CASA COMPLETA A PARTIR DE 250€ (ESTADIA 

MÍNIMA DE 2 NOITES NO INVERNO E 5 NO VERÃO) 

MARIE@ CA SA 1876 . CO M 
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totalidade. São quatro quartos ao todo, 
o mesmo número de casas de banho, uma 
piscina com 13 metros de comprimento, 
um jardim enorme, cheio de árvores de 
fruto, e até uma mesa de matraquilhos. 
Em suma, um paraíso para crianças, e elas 
são mais do que bem-vindas: "É tudo à 
prova de mãos pequenas", brinca Marie. 

Se a costa fica longe, a vista elevada 
compensa - pelo meio das árvores vê-se 
o mar e até o farol da ilha da Culatra a 
brilhar à noite. 

PARA MARIE e Henrique, férias são 
sinónimo de refeições em família e ao ar livre. 
De tal forma que o casal nem pensou duas 
vezes quando finalmente descobriu uma casa 
em São Brás de Alportel - fez-lhe uma segun-
da cozinha exterior, com uma mesa comprida 
e uma ilha de betão para cozinhar cá fora. 

A julgar pela data gravada na chaminé, 
o edificio remonta a 1876 e conserva ainda 
muito do seu charme antigo, incluindo os 
tetos típicos em cana, pintados de branco. 
"Quisemos dar-lhe conforto moderno, mas 
sem se ver, e seguir um estilo mediterrânico 
o mais simples possível, até porque a casa 
era rústica, não muito rica, e tinha de ficar 
com esse espírito", resume Marie, curadora 
de um museu em França e que chegou ao 
Algarve através do marido, natural da região. 

Além de funcionar como destino 
de férias do casal e dos seus três filhos, 
desde 2018 a casa pode ser arrendada na 
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CASAS SÍTIO DA DAROEIRA, TAVIRA 

CASA COMPLETA A PARTIR DE 100€ 

DA SERRA CASASDASERRA.TAVIRA@GMAIL.COM  
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A LT o e pára o baile. Há dois alojamentos 
acabados de abrir nas Casas da Serra e um 
deles fica numa antiga venda, famosa pelas 
noites de dança ao som de acordeão. É a 
Casa do Troco - em memória das antigas 
transações - e dá agora para nove pessoas, 
com direito a piscina. 

A serra é a de Tavira e as casas de 
campo - quatro ao todo - ficam numa 
pequena povoação chamada Daroeira, a 
oito quilómetros das praias do Sotavento. 
Lina de Lonet Delgado e o marido Helge 

Jõrgens descobriram este "lugar escondido 
e longe das multidões" há 21 anos e nas 
últimas duas décadas têm-se dedicado a 
reconstruir as suas casas abandonadas 

"ao estilo tradicional algarvio" - primeiro 
para fugirem da cidade, mais tarde para 
partilharem este Algarve autêntico, mas 

"desertificado e esquecido", com outros 
turistas. 

Cada casa é independente, foi renovada 
com muito bom gosto e algum mobiliário 
antigo e pode ser reservada na totalidade. 
Há duas mais pequenas - o Monte do Can-
sado e a nova Casa do Pátio, ambas para um 
máximo de quatro pessoas -, e duas maiores: 
o Serro da Volta, que abriga até uma dezena 
de hóspedes e inclui um tanque, e a Casa do 
Troco, onde - alto e recomeça o baile -, a 
ideia é voltar a promover o convívio, apesar 
da rasteira da pandemia. 
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NUM 
Ria 
Una 
MIM 

ii 

r. 

CASA 
MÃE 

RUA DO JOGO DA BOLA, 41, LAGOS 

QUARTO DUPLO COM PEQUENO-

 

-ALMOÇO A PARTIR DE 135€ 

968 369 732 
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O SLOGAN "mais do que um hotel" pode 
ser levado à letra. De facto, a Casa Mãe é 
também um restaurante em Lagos, um spa e 
uma loja ampla onde tudo o que se vê é fabri-
cado em Portugal, com direito a uma revista 
editada no ano de lançamento (2016), feita no 
mesmo papel dos cadernos Emílio Braga. 

O hotel de cinco estrelas ocupa uma 
antiga propriedade que estava abandonada, 
em pleno centro histórico, e distribui-se ao 
longo da muralha, datada do século XVI. 

"A casa estava quase a colapsar", recorda 
a ex-gestora financeira Veronique Polaert, 
que se apaixonou pelas pedras velhas e pela 
construção pombalina a ponto de trocar os 
planos de investir em Marselha pelo Algarve. 
Na sua cabeça nunca esteve a ideia de fazer 

só um hotel, daí os primeiros passos terem 
passado por uma roadtrip para "encontrar 
novos designers portugueses a trabalharem 
técnicas antigas" e pelo cultivo de uma horta 
que ocupa boa parte da propriedade. 

O resultado dessa procura vê-se 
desde logo no chão que pisamos, onde a 
tradicional tijoleira retangular de Santa 
Catarina foi redesenhada em exclusivo para 
o hotel. Mas as parcerias criativas vão mais 
longe, das cerâmicas que Ricardo Lopes fez 
para colocar o champô e gel de banho, aos 
roupões La Paz, passando pelos tapetes de 
Mizette Nielsen, no mesmo azul e branco 
que se repete na decoração. 

Ao todo são 34 quartos distribuídos por 
vários edificios, entre um estilo vintage -
no edificio pombalino - e o "estival-chique". 
O que não falta em nenhum são redes, plan-
tas tropicais e espreguiçadeiras - neste caso, 
da marca Lona e também personalizadas 
com uma ilustração da dupla Liv & Dom. 
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PENSÃO 
AGRÍCOLA 

SÍTIO DO VALONGO, TAVIRA 

QUARTO DUPLO COM PEQUENO-

 

-ALMOÇO A PARTIR DE 150€ 

917 782 189 
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Ao todo são seis suítes com pátios privados 
e várias zonas comuns, onde nenhum 
objeto foi colocado ao acaso - cada 
recanto é tão fotogénico que a pensão foi 
escolhida, sem surpresa, como cenário 
para o catálogo de verão da Zara Home. 

Com artigos na Monocle, na Wallpaper, 
na AD ou na Condé Naste Traveller, a 
Pensão tornou-se pequena para a procura 
e os mesmos donos abriram, em 2019, a 
Hospedaria, poucos quilómetros ao lado. 
No lugar de uma antiga "venda e taberna 
de estrada" nasceram cinco suítes com 
pátio, no mesmo registo cuidado e também 
com direito a um tanque e zona de solário. 

~I» 

h. 

RUI LIBERATO DE SOUSA ainda 
se lembra bem do dia em que entrou pela 
primeira vez na ruína que haveria de ser a 
Pensão Agrícola: "A casa estava quase em 
colapso, mas com os objetos familiares todos. 
Parecia uma cápsula do tempo, alguém saiu 
e deixou tudo para trás." Fotografias, livros 
e até arcas com linhos monogramados 
faziam parte do espólio e acabaram por ser 
integrados na casa de campo em Tavira, 
juntamente com outros objetos antigos. 

Ao edificio principal, abandonado desde 
os anos 40, foram acrescentados três novos 
módulos inspirados na arquitetura cubista 
de Olhão, num projeto do ateliê RUA. 
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CASA 
BRAVA 

PEDRAGOSA, LOULÉ 

QUARTO DUPLO COM PEQUENO-ALMOÇO A 

PARTIR DE 89€ (ESTADIA MÍNIMA DE 3 NOITES) 

962 043 797 
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UMA "QUINTA selvagem, abandonada e 
em ruínas" fez com que Marco Pinto e Julie 
Pereira, ambos filhos de emigrantes portu-
gueses, trocassem Paris pelo Algarve há qua-
tro anos. Na capital francesa tinham "uma 
vida maluca a 200 à hora" e uma empresa de 
gestão imobiliária; no sul de Portugal desco-
briram o verdadeiro significado da expres-
são fiou,  living. Desaceleraram, mas têm sa-
bido manter-se ocupados. Sob o nome Casa 
Brava, o casal fundou uma marca de cosmé-
tica natural conhecida pelos sabonetes e um 
bed ei breakfast dentro da quinta entretanto 
domesticada. São duas casas de pedra que 
resultaram da recuperação de ruínas, ambas 
independentes e com jardim privado, onde 
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é servido o pequeno-almoço biológico e 
vegan. Enquanto o antigo curral tem direito a 
salamandra e rede no alpendre, a ex-pocilga 
ficou irreconhecível e acomoda agora três 
pessoas num quarto branco e luminoso. 

Para responder à pandemia, neste 
verão o casal criou novas zonas lounge no 
exterior, onde os hóspedes podem praticar 
o distanciamento social em contacto com 
a natureza. Afinal, são dois hectares com 
direito a piscina e onde até as pedras 
têm histórias para contar - nos últimos 
meses, começaram a ser transformadas em 
saboneteiras e até em recipientes para velas, 
à venda na loja da marca, no centro histórico 
de Loulé, não muito longe. 

Página 28



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 17,93 x 24,06 cm²

  Corte: 29 de 31ID: 87463347 31-07-2020

MOINHO 
DAS MARÉS 

RUA DA LIBERDADE, 164, FUZETA 

QUARTO DUPLO COM PEQUENO-

 

-ALMOÇO A PARTIR DE 496 

913 092 612 

1840:' As paredes de pedra continuam 
visíveis numa parte da fachada e um 
engenho de moagem original pode ser visto 
no tapas bar Mó de Cima, onde a carta -
servida também a não hóspedes - é feita 
à base de petiscos e pratos do dia. 

Ao todo são cinco quartos, quatro deles 
com vista - ou melhor, em cima - da ria 
Formosa e todos com casa de banho. As 
áreas não são muito grandes, mas o que 
interessa está lá fora: a praia e a ilha da 
Fuzeta, que se vê perfeitamente do terraço, 
e as salinas que também pertencem ao 
alojamento e onde é possível fazer longas 
caminhadas. Vale a pena ir e aderir ao 
birdwatching: entre as espécies de pássaros 
avistadas com facilidade contam-se 
coelheiros, pernilongos e até flamingos. 

L 

O N omE denuncia a sua anterior função, 
e desde 2016 é possível dormir num antigo 
moinho de marés, em plena ria Formosa. 
O edificio foi comprado por José Guerreiro 
em 1920 e durante muitos anos serviu para 
moer cereais através da força da água. Com 
o tempo, e o aparecimento das máquinas, 
foi desativado e transformado em habitação 
para os trabalhadores das salinas adjacentes, 
mas em meados dos anos 90 acabou 
fechado, entregue aos peixes, pássaros 
e caranguejos. 

"Não sabemos em que ano foi construído 
ao certo", conta a neta, Margarida Gomes, 
que decidiu recuperá-lo e transformá-lo 
em alojamento local. "Sabemos, através de 
pesquisas na Torre do Tombo, em Lisboa, 
que já estava em funcionamento antes de 
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ALGARVE 
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Antena 1

 	Duração: 00:06:11

 	OCS: Antena 1 - Entrevista Antena 1

 
ID: 87488819

 
10-07-2020 08:23

Plano de recuperação económica de Portugal desenhado por António Costa Silva

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f07efb5d-7825-44de-9408-

0e76f56e6eaf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
António Costa Silva já entregou a proposta de plano de recuperação económica de Portugal.
Análise de Nicolau Santos.
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 	Duração: 00:00:21

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87487007

 
10-07-2020 08:01

"Lay-off" para o turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85122774-aef9-4023-97e6-

991897f213aa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo está entretanto a estudar um regime de "lay-off" específico para o setor do turismo.
António Costa e o ministro da Economia estiveram reunidos ontem por videoconferência com a
Confederação do turismo. No final, Francisco Calheiros disse que a medida faz sentido num sector que
está a ser fortemente afetado pela pandemia.
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RTP 1

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87487201

 
10-07-2020 07:49

1 1 1

Apoios ao Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4ad06a4b-ccef-4e5d-9f26-

4b4d4aa6f72f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A secretária de Estado do Turismo explica que o Governo está a ponderar criar medidas específicas
para os setores mais afetados.
Declarações de Rita Marques.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-10 07:50
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RTP 1

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87487107

 
10-07-2020 07:49

1 1 1

Governo está a estudar um regime de layoff simplificado para as empresas do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1b9b6d0c-b8a1-4dee-b5b6-

edbd6dff87be&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal dá mais pormenores sobre o regime de layoff
simplificado para as empresas do turismo.
Declarações de Francisco Calheiros, Confederação Turismo de Portugal.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-10 07:49
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Antena 1

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87485996

 
10-07-2020 07:07

CTP: Crise no setor turístico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fb315abb-97b0-43f6-b627-

85516177f01b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está cada vez pior a situação do turismo. Foi a mensagem transmitida ao primeiro-ministro pelos
representantes do setor. O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) foi recebido por
António Costa. Um encontro no qual Francisco Calheiros defendeu que o lay-off simplificado deve
continuar.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-10 08:08
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Renascença

 	Duração: 00:00:50

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87485791

 
10-07-2020 07:01

Lay-off para o turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fec1be2c-e591-459f-b87b-

dbe5b0d25b3a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo está entretanto a estudar um regime de lay-off específico para o setor do turismo. António
Costa e o Ministro da Economia estiveram ontem por videoconferência com a Confederação do
turismo. No final, Francisco Calheiros disse que a medida faz sentido num sector que está a ser
fortemente afetado pela pandemia.
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RTP 1

 	Duração: 00:00:23

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87486322

 
10-07-2020 06:54

1 1 1

Governo está a estudar um regime de layoff simplificado para as empresas do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fed6a59f-f8a3-48ed-9928-

997f1fbe1f07&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo está a estudar um regime de layoff simplificado para as empresas do turismo.
António Costa e o ministro da Economia reuniram-se ontem com a Confederação do Turismo de
Portugal. A Confederação pediu mais apoio para reduzir o endividamento e uma campanha de
comunicação para recuperar a imagem de destino seguro.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-10 07:48
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-10 09:15
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-10 06:55
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-10 07:49
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-10 09:16
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A39Quem são os novos compradores de imobiliário de luxo no Algarve?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: Construir.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7eaa6036

 
De acordo com a Engel & Völkers, estes são portugueses, mais novos e procuram propriedades
amplas, com piscina privada e ligação à natureza
 
Vilamoura (Engel & Völkers Portugal)
 
O Algarve é um destino de eleição para muitos portugueses e clientes internacionais que procuram
investir no mercado residencial de luxo. O contexto de pandemia de Covid-19, e a consequente
limitação nas viagens aéreas, tem levado a um aumento do peso dos clientes portugueses, que
procuram sobretudo propriedades amplas e com ligação à natureza.
 
"Os dados anteriores à pandemia mostram que os compradores não residentes representavam quase
40% do valor total dos imóveis vendidos no Algarve, de acordo com dados de 2018 sobre a aquisição
de imóveis por não residentes do INE. No entanto, nos últimos meses temos assistido a um
crescimento no número de potenciais compradores portugueses, seja para residência permanente,
segunda habitação ou para rentabilização de investimentos através do arrendamento turístico", afirma
Cristina Palma Santos, managing partner da Engel & Völkers em Albufeira.
 
O interesse nas propriedades residenciais de luxo no Algarve não registou um abrandamento
significativo em consequência da pandemia de COVID-19. Nas semanas mais recentes, foram
concretizadas transacções de imóveis, mesmo com compradores internacionais, com o apoio de
representantes legais e autorizados.
 
Os novos potenciais compradores estão a ser atraídos principalmente por propriedades de grande
dimensão, isoladas e com grandes jardins, piscina privada, e vistas panorâmicas da serra algarvia ou
do mar. Os novos empreendimentos, com acabamentos de qualidade premium, também são os mais
desejados pelos potenciais compradores. "Observa-se ainda algum interesse de gerações mais novas
pelo mercado residencial do Algarve pela qualidade de vida que o Algarve oferece. Há também clientes
que começam a ponderar rentabilizar os seus investimentos, no arrendamento das suas propriedades
ao ano", acrescenta Cristina Santos.
 
"Estamos confiantes que o sector do imobiliário de luxo continuará a registar uma evolução positiva
com o início da época de verão. Vamos assistir a um efeito de retoma nos próximos meses,
especialmente em segmentos premium e novos empreendimentos", sublinha, ainda, Constanza Maya,
head of Operations and Support Engel & Völkers em Espanha, Portugal e Andorra.
 
O distanciamento e as restrições às viagens deram um novo impulso às ofertas e serviços online. A
Engel & Völkers tem vindo a investir no desenvolvimento de ferramentas digitais para manter a
proximidade com os clientes, nacionais e internacionais. Um investimento que valeu a pena: "Durante
o confinamento, usámos as nossas plataformas digitais para realizar visitas virtuais e manter a nossa
imagem de marca: a proximidade com o cliente," salienta Cristina Palma Santos.
 
O facto de Portugal ser considerado um dos países mais seguros do mundo, contribui para manter o
interesse dos clientes internacionais. "O Algarve continua a atrair muita atenção. É uma zona de férias
por excelência e os nossos clientes não têm receio de investir. Muitos estão somente a aguardar pela

Página 39



abertura de novas rotas para poderem vir ao Algarve fazer negócios e prosseguir os seus planos de
investimento a longo-prazo em imóveis da região," acrescenta Cristina Palma Santos. "Temos clientes
de todo o mundo, desde o norte da Europa, aos Estados Unidos, Canadá, Brasil, França e,
obviamente, o Reino Unido", conclui.
 
Construir
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São Rafael Villas lança novo alojamento de luxo "Villa V"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: Construir.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=585fef14

 
Situada a apenas três minutos a pé da praia de São Rafael, o "Villa V" destaca-se pelo "luxo,
privacidade e conforto"
 
O empreendimento de alojamento local São Rafael Villas, Apartments & GuestHouse, localizado perto
de Albufeira, apresenta uma novidade premium a pensar nas férias de Verão. "O luxo, privacidade e
conforto são as palavras de ordem na já disponível Villa V", refere a empresa em comunicado.
 
Situada a apenas três minutos a pé da praia de São Rafael, numa zona restrita e privada em que a
Natureza e a arquitectura da villa "se unem numa perfeita comunhão, esta moradia térrea é a escolha
perfeita para quem privilegia umas férias com muita tranquilidade e sofisticação".
 
Exibindo um jardim amplo com mais de 900 m2, nesta unidade existe, ainda, espaço para actividades
ao ar livre, piscina aquecida, uma zona lounge.
 
Os generosos interiores primam pela decoração clean e ambiente elegante, com três quartos suite -
um dos quais com uma fabulosa banheira de hidromassagem com vista para o jardim, uma moderna
cozinha totalmente equipada, ampla sala de estar e WC social, além do estacionamento privado. A
Villa V é, ainda, pet-friendly.
 
Localizada num destino turístico reconhecido internacionalmente pelo seu clima e bonitas praias, e à
semelhança das outras unidades São Rafael - Villas, Apartments & GuestHouse, também esta unidade
privada possui o certificado Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
 
Construir
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A secretária de 
Estado do Turis-
mo diz que, "mais 
do que lamber as 
feridas, cabe-nos 
reagir", perante o 
impacto da pan-
demia no País. 

Concurso para o 
JORGE transporte públi-

 

DELGADO co rodoviário na 
S. EST. INFRAESTRUTURAS  Área Metropolita-

 

na do Porto im-
pugnado por ope-
rador privado de 
Viana do Castelo. 

RITA 
MARQUES 
SEC. EST. DO TURISMO 
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Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8bd906a7

 
Mercados português, espanhol, alemão, francês, irlandês e italiano são a aposta da Região de Turismo
do Algarve.
 
O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
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ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
 
"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
 

Página 44



O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
 
Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
 
...
 
Lusa
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REGIÃO NORTE 

Nova campanha 
Lá em Cima 
A Associação de Turismo do Porto 
e o Turismo do Porto e Norte de 
Portugal lançaram a campanha 
Lá em Cima, para os portugueses 
"descobrirem os quatro subdesti-
nos" da região Norte: Porto, 
Minho, Douro e Trás-os-Montes. 
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"Bomba atômica" deixa economia do Algarve em crise profunda Actualidade 

por MARIA COSTA 

Turismo e restauração 
com a corda na garganta 

Na Europa, há um total de 2,75 milhões de casos registados, 
na Ásia 900.000 e em África 342.000. "Alguns paíseS que tiveram 
sucesso em supriMir a transmissão e que estão agora a reabrir po-
dem ter um retrocesso, e podem ter de implementar os chamados 
confinamentos outra vez", defende a responsável pela unidade de 
doenças emergentes da OMS, Dt. Maria Van Kerkhove. • 

AOrganização Mundial de Saúde (OMS) fez as contas globais 
no iníciO desta semana e coloca a hipótese de que alguns 

países tenham de voltar a aplicar medidas de confinamento, 
isto enquanto muitos médicos falam da alta probabilidade de 
o inverno trazer um,  novo surto na Europa e ELIA. 

Estas conclusões constam do último relatório da OMS, que 
contabilizava então um total de 10,9 milhões de casos a nível glo-
bal e 523.011 mortes. O foco do vírus, que teve origem na China, 
moveu-se para a Europa e depois para as Américas. O grande 
aumento de que houve registo no passado- Sábado ocorreu na 
América do Norte e do Sul, onde surgiram 129.772 novos casos, 
e o total elevou-se nesse continente aos 5,58 milhões. 

OMS fala em novos confinamentos 

Empresários e 

trabalhadores 

do Algarve estão 

desesperados e muito 

preocupados com o 

futuro por causa da 

quebra no turismo. 

que deixa praias quase 

vazias e alojamentos 

e restaurantes com 

ocupações exíguas. 

Entretanto, estima-

-se que 40% dos 

restaurantes estão 

em risco de falência 

em todo o país. 

D esde há uma semar ia, no 
Algarve, não se tala noutra 
coisa: Portugal foi excluído 

das "corredores" de viagens inter-
nacionais com destinos turísticos 
para os quais o Governo 1.witailico 
auuwiza que os cidadãos do Reino 
Urado possam deslocasse sem te-
rem de cumprir um período de 14 
dias de quarentena no regresso.ao 
paíS. Urna medida que inutiliza a 
vinda dos britânicos para as férias 
no Algarve. 

A Confederação de Empresá-
rios cio Algarve (CEAL) manifes-
tou-se surpreendida pela exclu-
são de Portugal dos "corredores 
aéreos" britânicos, classificando 
a decisão como "uma bomba ató-
mica" para a economia da região. 
A lista de 59 países e territórios 
"bons", do ponto de vista britâ-
nico, inclui alguns dos nossos 
mais competentes rivais na área 
turística: Espanha, Grécia, Itália, 
para só citar os principais. 

O 'desvio' dos britânicos para 
Espanha é um risco muito sério 
que já está a ter consequências, 
embora os poucos turistas ingle-
ses que aterram em Faro digam 
esperar que Londres reveja a sua 
posição, o que não parece muito 
possível enquanto a situação do 
Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo 
se mantiver. 

O presidente da CEAL, Carlos 
Gonçalves Luís, atribui o facto de 
Portugal ter sido excluído "à isca- 
pacidade demonstrada pelas au-
toridades portuguesas na gestão 
de uma matéria tão sensível". "As  

autoridades portuguesas deviam 
e podiam ter feito mais na defesa 
dos interesses económicos para 
evitar os enormes prejuízos que, 
certamente, esta decisão causará 
ao Algarve", sublinhou. 

Desemprego 
sobe em flecha 
O responsável adiantou que 

os empresários de vários sectores 
da econ<rrnia do Algarve vão reu-
nir-se em breve, "para que seja 
tomada urna posição conjunta 
a apresentar ao Governo portu-
guês, de forma a que Portugal 
venha a integrar os 'corredores 
aéreos' ingleses". "E urgente que 
o Governo português retome as 
negociações com o Reino Unido 
na defesa dos interesses portu-
gueses e evitar o que poderá ser 
uma autêntica bomba atómica 
para a economia do Algarve", 
apontou. 

Carlos Gonçalves Luís acredita 
que se Portugal "tiver um papel 
persuasivo, o Governo britânico 
poderá dentro de alguns dias 
rever a sua posição e incluir o 
território português nos 'corre-
dores aéreos' autorizados". Mas 
já se está em pleno mês de Julho, 
pelo que as opções de férias dos 
britânicos e de outros povos estão 
tomadas. Por muito que os ingle-
ses gostem do Algarve, não vão 
manter a incerteza sobre as suas 
lérias de Verão de 2020. 

Esta gritante falta de turistas 
já está a ter consequências gra-
ves na taxa de desemprego, que 
cresceu em flecha. O desempre-

  

go 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 início da pandemia do Co-
vid-19 coincidiu precisamente 
com o arranque das contrataçóes 
para a época turística. Em função 
disso, milhares de pessoas nem se-
quer chegaram a ser contratadas, 
enquanto outras foram dispen-
sadas ainda durante o período 
experinien tal. 

Marcelo no Algarve 
O Presidente da República foi 

ao Algarve no início da semana,  

numa tentativa dc dar alento aos 
empresários desalentados com a 
exclusão de Portugal do "corre-
dor aéreo" com o Reino Unido. 
"É evidente que tudo é importan-
te, [masj agora temos que olhar 
para a frente e temos de lutar, 
primeiro, por turismo que venha 
de outras origens interessantes e 
importantes, que podem vir e caie 
vão definir posições nos próximos 
dias. E depois o próprio Governo 
britânico disse que iria reponde-
lar ainda em Julho, vamos ver o 
que se pode fazer em relação a 
essa matéria", disse • o PR. 

Marcelo Falava aos jornalistas 
em Monte Gordo, antes dc um 
jantar com os presidentes de câ-
mara do Algarve e representantes  

da Região ele Turismo e associa-
ções empresariais do turismo. 
"É preciso puxar pelo Algarve, 
rápido, para irmos produzindo 
efeitos ainda este ano" no turis-
mo, defendeu Marcelo Rebelo 
de Sousa. Este encontro foi uma 
iniciativa do Presidente da Repú-
blica e reuniu os 15 dos 16 presi-
dentes de câmara do distrito de 
Faro (só o município de Silves não 
esteve presente por causa de um 
fogo florestal). 

O presidente da Comunidade 
intermunicipal do Algarve, Antó-
nio Miguel Pina, considerou que 
ojantar com o Presidente foi uma 
forma de sensibilizar as autorida-
des para "o relbrço da capacidade 
e intensidade diplomática cum 
a questão inglesa". Para A i 

Manuel Pina,.é também preciso 
"intensificar aqiiilo que ••,ão ver-

 

bati para faiei atais prontuçãu do 
destino e tentar compensar os 
turistas que se perdem do Reino 

n ido com outros de outras par-
tes da Europa", como Alemanha, 
França ou Bélgica, exemplificou. 

40% na falência 
a nível nacional 
Entretanto, um inquérito da 

Associação de Hotelaria, Res-
tauração e Similares de Portugal 
(AHRESP) apurou que cerca de 
40% das empresas do ramo pon-
deram avançar para a insolvência. 
Corno o sector da restauração, 
alojamento e bebidas empre-
ga cerca de 260 mil pessoas, a 
AHRESP receia que possam es-
tar em perigo 100 mil empregos 
a nível nacional. 

O inquérito da AHRESP "re-
vela um futuro devastador para 
milhares de empresas e dezenas 
de milhares de postos de traba-
lho" em todo o país, já que a maio-
ria "não irá conseguir suportar os 
encargos habituais, como pessoal, 
energia, tbruecedores e outros" já 
no corrente mês de Julho, tendo 
por isso de encerrar a actividade. 

Também as empresas de aloja-
mento turístico auscultadas neste 
estudo revelaram uma situação 
desesperada a nível nacional: 24% 
ainda estão encerradas e 18% es-
tão a ponderar abrir processos de 
falência. • 
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"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", diz RTA.
 
O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
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ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
 
"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
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O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
 
Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,

Página 51



seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
 
"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
 
O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
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Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
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É necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de franceses, de
irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da aposta".
 
O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
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ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
 
"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
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O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
 
Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
 
Lusa
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Nem para o Covid-19 há uma politica comum europeia e o caso do Reino Unido versus restantes
paises da UE o mostra!
 
Aliás como é sabido os interesses da companhias aéreas mandam mais que a regra da defesa dos
interesses europeus que deveriam ter obrigado a haver uma clarificação comum europeia face às
medidas britânicas mas o facto da British Airways ser detentora da Iberia vale mais que uma politica
comum!
 
Para Augusto Santos Silva as medidas britânicas não são totalmente eficazes e o governo português
"não é partidário" da quarentena imposta no Reino Unido a quem chegue de Portugal. "Por razões
simples e lógicas, basta pensar que hoje, quem fosse diretamente do aeroporto de Lisboa para
Londres, seria sujeito a um dever de auto isolamento à chegada, mas se fizesse escala noutro
aeroporto europeu, deixaria de ter esse dever", nota o governante acentuando o que dizemos politica
comum europeia sobre o Turismo é pura fantasia
 
Santos Silva garante que todos os esforços estão a ser feitos, tanto ao nível técnico e diplomático,
como ao nível político com contactos bilaterais entre os dois governos mas da UE vem o espanhol
silencio
 
Este discurso otimista de Santos Silva feito sob a palavra de confiança. "A confiança é essencial nestas
ocasiões. Nós confiamos na capacidade de decisão britânica, confiamos na transparência da
informação que fornecemos e na credibilidade da informação, incluindo aquela visão de respeito à
variação regional de incidência da pandemia, acreditamos nas razões que nos assistem e também
acreditamos que todos nós deveremos ser humildes no enfrentamento da pandemia", sinceramente
não convence e sobretudo o que vemos é Portugal ser lançado sozinho à fera britânica !
 
Mas Santos Silva vai mais longe. Se antes se refere à humildade que o Reino Unido deve ter, sem dar
nomes, critica também a postura de outros parceiros europeus. "É mais credível e merece mais
confiança um país como Portugal - e outros países na UE há vários - em que não se passa, como que
por milagre, de existir uma pandemia para não existir nada ... As coisas acontecem como é suposto
acontecerem", vinca o ministro que acredita que toda esta história terá um desfecho positivo. "Todos
os assuntos com que lido podem ter desfechos positivos, por isso é que trabalho neles", diz Santos
Silva sem se comprometer se será em breve. "Aqui o tempo é uma variável crítica", nota.
 
"Queria dizer uma coisa porque também leio jornais e oiço os comentadores: julgo que a ninguém
parecerá estranho que um ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal se bata pelos interesses de
Portugal, é que é mesmo isso que jurei fazer quando tomei posse...", conclui deixando uma farpa aos
comentadores políticos nacionais.
 
O problema é que Santos Silva não se bate com o Reino Unido pois ele bate-se realmente contra os
interesses fundidos de duas companhias aéreas adicionadas a uma das mais importantes regiões
turísticas da UE -as Espanhas com um estado imperial e pouco dado nem a democracias nem a
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cedências pelo não se entende o apoio portugues à espanhola Calviño no dito eurogrupo essa
poderosa inexistente instituição no seio da UE
 
Assim em vez das famílias britânicas o Algarve terá de viver com a miudagem mal educada holandesa
o que fará rebaixar mais que as receitas a marca turística portuguesa e algarvia pondo de rastos os
recentes anos de recuperação da imagem lusa e algarvia
 
Ora é sabido que se é complexo fazer crescer uma marca num contexto fortemente concorrencial pior
é retomar o crescimento depois de uma brutal como a vivida não com o Covid-19 mas sim com a
aceitação de qualquer tipo de cliente para superar a crise.
 
Joffre Justino
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O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Advertisements
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor esta sexta-feira e dispensa de fazer quarentena quem chegue a
solo britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
ocupação está "a 45%/55%".
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"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
 
"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
 
O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
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Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
 
Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
 
LUSA/HN
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365 Algarve regressa a partir de 15 de julho com cinema e literatura, teatro artes
visuais e piqueniques de charme
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: Informa+ Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=30c9ccfb

 
A 4.ª edição do 365 Algarve, suspensa entre março e maio deste ano, vai regressar, excecionalmente
no verão, no período de 15 de julho a meados de novembro, com uma agenda repleta de boas razões
para vir conhecer ou descobrir com um outro olhar o Algarve. Os eventos reagendados respeitam as
normas de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde.
 
O programa arranca com o FICLO, Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão, que decorre
de 15 a 21 de julho. O festival que promove uma reflexão profunda entre a imagem e a literatura e
uma experiência cinematográfica única a cada encontro entre a tela e o espectador, volta a acontecer
em Olhão, com mais atividades ao ar livre e mantendo a sua estrutura principal intacta, com a
competição internacional, a retrospectiva do realizador Albert Serra e o ciclo de cinema Italiano, país
convidado desta edição.
 
Passam pelo festival Adoration, de Fabrice du Welz (filme de abertura), Valley of Souls, de Nicolás
Rincón Gille (filme de encerramento), The Good Girls de Alejandra Márques Abella e Campo, de Tiago
Hespanha na Competição Internacional, Journey to Italy (1954, Ciclo de Cinema Italiano), de Roberto
Rosselini e de The Passenger (1975) de Michelangelo Antonioni no Ciclo de Cinema Italiano, entre
outras grandes obras cinematográficas. O FICLO conta ainda com uma programação paralela, que
inclui uma livraria no mercado de Olhão, masterclasses, percursos performativos e uma talk, entre
outras atividades.
 
De acordo com a organização, o FICLO vai seguir de forma rigorosa com todas as diretivas da DGS,
tais como: preferência por compra antecipada por via eletrónica; os espaços, equipamentos, objetos e
superfícies devem ser limpos e desinfetados periodicamente, conforme a sua frequência de utilização e
a ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com um lugar livre entre espectadores que não
sejam coabitantes, sendo a fila anterior e seguinte com ocupação de lugares desencontrados. Para
além das diretivas da DGS, o festival cancelou todas as atividades onde não se pudesse assegurar
totalmente as normas de distanciamento físico e higienização.
À Babuja © Irina Kuptsova
Faro (16 de Julho) e Vila Real de Santo António (18 de julho) recebem o espectáculo À Babuja, do
LAMA Teatro. Dois atores e um músico dão corpo a um épico algarvio: um cavaleiro dos tempos
modernos dá largas ao cavalo da imaginação com um co-piloto, uma dama nobre a quem arrebatar
com uma serenata e, claro, inimigos para enfrentar. Um D. Rodrigo e um medronho também não lhe
cairiam mal. Uma narrativa que tem como inspiração cinco palavras profundamente ligadas ao
universo gastronómico algarvio - Alfarroba, Anchova, Medronho, Muxama e Dom Rodrigo.
 
Com encenação de João de Brito, esta é uma nova criação lançada na 4.ª edição do 365 Algarve, e
que conta com uma das mais inovadoras e originais vozes da jovem literatura portuguesa, Joana
Bértholo.
Street Art Lab © Joana Gomes
Nos dias 25 de julho e 29 de agosto, a partir da antiga Cadeia de Lagos, que é hoje um espaço
cultural e dedicado à experimentação artística, inicia-se o Street Art Lab, uma viagem de descoberta
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da arte urbana presente na cidade de Lagos. Através de uma visita guiada a obras de alguns dos
artistas mais representativos do panorama contemporâneo da arte urbana, serão desvendadas
possíveis mensagens implícitas nos murais desta cidade-tela e outras particularidades reveladoras da
sua importância cultural, histórica e artística. O programa integra atividades de experimentação e
criação, orientadas por um artista convidado, Jorge Pereira e serão disponibilizados materiais como
stencil, tintas, spray, papel, entre outros. No final, o participante fica com o trabalho criativo que
realizou.
Piquenique de Charme © Festival
da Comida Esquecida
Penina, em Loulé (1 de agosto) e Santo Estevão em Tavira (29 de agosto), vão ser os próximos
destinos do Piquenique de Charme do Festival da Comida Esquecida, o festival que se estreou este ano
no 365 Algarve e que propõe aos visitantes piqueniques inspirados nos anos 30 e 40, experiências
culinárias em locais monumentais do Algarve, passeios nas hortas com recolha de alimentos e aulas
de cozinha, entre outras iniciativas.
 
Os Piqueniques de Charme vão recriar alguns hábitos alimentares de meados do século XX, quando
muitos algarvios se reuniam em piqueniques no campo, encontros esses onde dominavam o convívio e
a partilha ao redor das diferentes tradições gastronómicas de cada lugar, e que tinham grande
significado social para as pessoas envolvidas. A experiência começa com um pequeno percurso
interpretativo para dar a conhecer a identidade do lugar e conta com a participação de acordeonistas e
bailarinos de folclore, que irão dançar o Corridinho algarvio.
 
A 4.ª edição do 365 Algarve decorre até maio de 2020 e o ciclo de programação parte de uma ideia de
território enquanto paisagem à escala humana, que se pode percorrer a pé. Um conceito desde logo
associado à Europa, um continente onde as ligações são feitas à distância de uma caminhada, e que
constitui o fio condutor desta edição: a profunda ligação humana ao território, quer física quer
metaforicamente.
 
São mais de 400 iniciativas culturais que o 365 Algarve promove por toda a região e que incluem mais
de uma centena de concertos, cerca de 50 espetáculos de teatro e cerca de cem ações relacionadas
com o património da região, entre outros eventos.
 
No Algarve, todos os dias e todos os passos contam.
 
Mais informações sobre a programação 365 Algarve aqui.
 
Comunicados de Imprensa
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Associações do Algarve solicitam audiências ao Governo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: iPress Journal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d6c2afa0

 
As Associações Empresariais do Algarve, vão solicitar audiências ao Governo, em particular ao Ministro
da Economia e ao Presidente da República, para apresentar um pacote de medidas concretas, que
ajudem a ultrapassar a crise avassaladora que a região enfrenta.
 
O ALGARVE região que tem no turismo a principal actividade, necessita de uma visão estratégica, que
aponte linhas de diversificação económica, no aproveitamento de recursos endógenos, na perspectiva
de uma economia moderna e competitiva, assente num desenvolvimento sustentável, tendo também
em conta, o novo quadro de recuperação económica proposto recentemente pela União Europeia, lê-se
no comunicado da ACRAL.
 
Segundo estas associações, "o Plano Especial de Recuperação do Algarve, anunciado pelo Ministro da
Economia, constitui uma boa notícia, contudo é urgente. As associações empresariais esperam que o
mesmo contenha as soluções adequadas à situação".
 
A ACRAL, AHETA, AHISA, CEAL, NERA E ANJE, as Associações que integram este grupo de trabalho,
pretendem dinamizar o debate entre todos empresários do Algarve, sobre as linhas de trabalho
propostas, com o objectivo de a enriquecer e transformar em ações consequentes, que relancem a
economia da região.
 
ACRAL- Associaçãodo comércio e Serviços da Região do Algarve
AHETA - AHETA -Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
AHISA-Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve
CEAL-Confederação dos Empresários do Algarve
NERA-Associação Empresarial da Região do Algarve
ANJE-Associação Nacional de Jovens Empresários
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Dez pilares para ativar 
a economia até 2030 
Consultor apresentou plano no Conselho de Ministros. Propõe alta velocidade 
entre Porto e Lisboa, melhores transportes e construção de quatro hospitais 

mas que podem valorizar o 
solo, fornecer recursos e 
combater a desertificação.A 
reconversão industrial de-
verá focar-se no fabrico de 
veículos do futuro, que po-
derá agregar centros de in-
vestigação e criar um clus-
ter competitivo para as ex-
portações. 

DINHEIRO 
Recapitalizar 
e intervir 
Costa e Silva propõe que as 
empresas possam recapita-
lizar-se através de um fun-
do de base pública aberto a 
fundos privados para coin-
vestimento. Para ajudar a 
banca, o país deverá alterar 
as condições fiscais. Para 
levar a cabo todo o plano, 
terá de ser o Estado a coor-
denar a execução, criando 
um interlocutor único 
para empresas que evite a 
dispersão por múltiplos or-
ganismos. 

PESSOAS 
Nichos no turismo 
e casas acessíveis 

António Costa e Silva estruturou "pro bono" o plano de recuperação da economia 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

PROGRAMA  A "Visão estra-
tégica para o plano de recu-
peração económica e social 
de Portugal 2020-2030" foi 
apresentada, ontem, em 
Conselho de Ministros, 
pelo consultor nomeado 
por António Costa, há cerca 
de um mês, para ajudar a 
preparar a recuperação eco-
nómica pós-covid. António 
Costa e Silva, autor do pla-
no e CEO da petrolífera Par-
tex, a quem já chamaram 
"paraministro" ou "minis-
tro da Economia invisível", 
planeou a estratégia mas 
não definiu valores de in-
vestimento para erguer os 
dez pilares, como divulgou 
ojornal online "Eco". Ferro-
via, reindustrialização, re-
conversão industrial, reca-
pitalização das empresas,  

banca, Estado, turismo, 
transição energética, saúde 
e social são os dez eixos alvo 
das recomendações. 

TRANSPORTES 
Alta velocidade e 
corredor atlântico 
A recuperação da economia 
precisa da conclusão dos 
planos ferroviários nacio-
nais em curso e planeados, 
especialmente a ligação ao 
corredor atlântico - que per-
mitirão ligar o Porto de Si-
nes ao centro da Europa. Os 
portos nacionais poderão 
ser reconvertidos, mas to-
dos precisam de investi-
mento. A conetividade do 
país beneficiará de uma 
nova rede ferroviária nacio-
nal "mais competitiva, mais 
limpa e em sintonia com os 
esforços de descarbonização 
da economia". O plano pro-

  

põe uma linha de alta velo-
cidade entre Porto e Lisboa 
para passageiros e também 
a expansão das redes de me-
tro no Porto e em Lisboa. Ci-
dades como Braga, Guima-
rães, Coimbra e Leiria deve-
rão desenvolver os trans-
portes coletivos. 

PRODUÇÃO 
Energia verde e 
reindustrialização 
O gestor propõe a promoção 
de uma nova fileira indus-
trial em redor do hidrogénio 
verde, estimulando as em-
presas a utilizar novas for-
mas de energia e de armaze-
namento, nomeadamente 
o lítio, certificando as em-
presas com um selo de es-
forço verde associado à mar-
ca Portugal. A transição 
energética deverá investir 
na floresta e nos ecossiste-

  

A rentabilidade por turista 
deverá ser um indicador tão 
importante como o núme-
ro de visitantes, promoven-
do-se a oferta diversificada 
do país nos mercados mais 
relevantes. Nichos de pro-
duto como o turismo da na-
tureza, da saúde, cultural ou 
oceânico potenciam a resi-
liência do turismo de mas-
sas. As autarquias serão as 
entidades indicadas para ge-
rir medidas de estímulo 
para a recuperação de casas 
vazias para arrendamento a 
quem precisa. O património 
do Estado deverá ser reabi-
litado para o arrendamento 
social. E porque tem de ha-
ver saúde, Costa e Silva 
aposta na conclusão da rede 
do SNS (Hospital de Lisboa 
Oriental, do Seixal, de Évo-
ra, do Algarve) e na amplia-
ção da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados tal 
como planeado.• Página 65
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Turismo algarvio procura alternativas aos britânicos, revela RTA - Jornal do Algarve
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O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
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exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
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"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
 
O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
 
Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
 
TagsECONOMIA João Fernandes Reino Unido RTA turismo
 
João Prudêncio
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Privados estão 
céticos quanto ao 
plano de Medina 
Associação Lisbonense de Proprietários defende que incentivos fiscais para 
reabilitação de edifícios para AL devem ser renovados este ano, sob pena de 
algumas zonas da capital voltarem a ter o aspeto de "cenários de guerra". 

RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jornaleconomico.pt 

Um título mal traduzido pelo "The 
Independent" foi o rastilho que co-
locou em polvorosa as empresas de 
alojamento local lisboetas. Contu-
do, e ao contrário do publicado no 
jornal britânico, o presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa 
(CML), Fernando Medina, não 
pretende proibir os espaços de 
Airbnb na capital, mas sim promo-
ver a sua transformação, de forma 
voluntária, em habitações de ar-
rendamento a longo prazo. 

Poderá esta decisão colocar em 
causa a sustentabilidade dos mode-
los de negócio dos proprietários? 
Iolanda Gávea, vice-presidente da 
Associação Lisbonense de Pro-
prietários (ALP) afirma ao Jornal 
Económico que face a esta altera-
ção de cenário, "as pessoas têm de 
passar uma rasteira à pandemia". 

Como tal, defende que é impor-
tante que sejam celebrados contra-
tos de arrendamento para fins es-
peciais transitórios, dando como 
exemplo os estudantes, mas olhan-
do também para a opção do pro-
grama Renda Segura. 

"Cada caso é um caso as pessoas 
têm de analisar se querem recorrer 
ao regime da Renda Segura ou ce-
lebrar este tipo de contratos tran-
sitórios e verem qual é a melhor 
saída". Sobre o programa criado 
pela autarquia de Lisboa, a respon-
sável da ALP não vê "mal nenhum" 
em que o projeto tente angariar 
pessoas que exercem a atividade do 
alojamento local desde que a "ade-
são seja voluntária". 

Numa altura em que o aloja-
mento local se encontra estagnado 
pela pandemia e sem saber quando 
voltará a normalidade, Iolanda Gá-
vea deixa o alerta sobre o fim dos 
benefícios fiscais para quem exerça 
ações de reabilitação em edifícios 
para alojamento local. De acordo 
com a lei, estes incentivos são váli-
dos apenas para obras que estejam 
concluídas até ao final deste ano. 

"Se isso não vier a ser alterado, 
vamos olhar para as nossas cidades 
e ver aqueles cenários de guerra a 
que já nos estávamos a habituar" 
antes da massificação do Aloja-
mento Local, salienta. 

Questionada sobre o mal enten-
dido no artigo de opinião de Fer-
nanda Medina, a representante é 
peremptória. "Quando o presiden-
te da Câmara Municipal de Lisboa 
diz que a questão foi mal interpre-
tada, eu tenho de acreditar", diz. 

"Quem vai pagar são os contri-
buintes de Lisboa" 

A decisão de Fernando Medina 
em transformar em alojamento lo-
cal em arrendamento a longo pra-
zo não será fácil de aceitar por 
parte dos proprietários deste tipo 
de habitação. "É complicado, por-
que para resultar os privados têm  

de concordar com isso e estar dis-
postos a prescindir das mais-valias 
futuras que os imóveis possam vir 
a dar devido às reservas dos turis-
tas", afirma António Fragateiro, 
country manager da Guestready 
Portugal. O responsável da gestora 
de alojamento local explica que 
" uma yield associada ao turismo é 
mais elevada do que num aloja-
mento de longa duração ou de ren-
das acessíveis". 

Existirá contudo, alguma racio-
nalidade que leve ao investimento 
em aluguer de curta duração na ci-
dade? "Não vejo porque não", refe-
re o responsável, até porque consi-
dera que o importante nesta fase é 
pensar em como se vai transfor-
mar o alojamento local em aloja-
mento de renda acessível. 

"Vamos imaginar que no próxi-
mo mês um apartamento em aloja-
mento local faz 1.500 euros e de-
pois dizem ao proprietário que 
tem de transformá-lo em arrenda-
mento acessível e que só vai rece-
ber 700 euros. Alguém ficava con-
tente com isto?", questiona. 

O responsável não entende 
como vai a autarquia conseguir 
obrigar os privados a fazer o que 
quer que seja, sem que exista uma 
proposta de valor bastante interes-
sante. "A única forma que vejo é 
prejuízo para a parte pública, ou 
seja vamos meter gente, mas quem 
vai pagar são os contribuintes de 
Lisboa", conclui. • 

IOLANDA GÁVEA 
Vice-presidente 
da Associação Lisbonense 
de Proprietários 

ANTÓNIO FRAGATEIRO 
Country manager 
da Guestready Portugal 
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GOLFE 
Sem turistas ingleses a situação 
da indústria “vai ser dramática”

 decisão do Reino 
Unido em colocar 
Portugal fora da lis-
ta dos corredores 
aéreos deixou o se-
tor do turismo por-
tuguês ainda mais 

debilitado do que já estava face à pandemia 
do coronavírus. “Estamos a falar de um mês 
de julho e de agosto na ordem dos mil mi-
lhões de euros de perda”, garante, em decla-
rações ao Jornal Económico, Luís Correia da 
Silva, presidente do Conselho Nacional da 
Indústria do Golfe (CNIG), que representa 
uma modalidade cujas receitas em Portugal 
dependem 85% de cidadãos estrangeiros, 
com a particularidade de 70% serem de ori-
gem britânica.  

Face à decisão tomada pelo primeiro-mi-
nistro Boris Johnson, a presença de turistas 

ingleses em julho e agosto “parece estar for-
temente condicionada”. O responsável do 
CNIG considera, por isso, fundamental que 
os golfistas possam vir a Portugal em setem-
bro, outubro e novembro. “Esses meses são a 
época alta para o turismo do golfe. Se não ti-
vermos os turistas ingleses nestes meses, 
pela impossibilidade de alterar esta decisão, 
não tenho dúvidas de que a situação da in-
dústria do golfe vai ser dramática e ter um 
impacto brutal. Estamos a falar de perdas de 
receita entre 85% a 90% face ao ano passado, 
o que é devastador para a economia destas 
empresas”, refere. 

Luís Correia da Silva “estranha” também 
que a decisão do Reino Unido tenha sido to-
mada apenas com base nos indicadores do 
surto de Covid-19 em Lisboa nas últimas se-
manas. “Tudo o que o setor do turismo na-
cional fez e investiu nos últimos dois meses 

Decisão de Boris Johson pode provocar perdas  
de mil milhões de euros só nos meses de julho 
e agosto no setor do turismo. Presidente 
do Conselho Nacional da Indústria do Golfe  
“estranha” opção do Reino Unido, mas não crê  
em teorias da conspiração e admite que podem  
ter existido falhas do Governo de Portugal. 
 
RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jornaleconomico.pt

ATUALIDADE

A
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85%  
O golfe português vive 
sobretudo dos praticantes 
estrangeiros, que representam 
85% das receitas do setor. 
 

70%  
É a percentagem de jogadores 
britânicos que contribuem  
para as receitas da indústria  
em Portugal. 
 

135  
Em 2019, o impacto direto  
na economia em Portugal  
atingiu os 135 milhões de euros. 
 

1.060 
Olhando para o impacto indireto, 
que engloba os setores 
da restauração e hotelaria, entre 
outros, as receitas ascenderam 
aos 1.060 milhões de euros. 
 

17   
Indústria do golfe contribui  
com 17 mil postos de trabalho, 
dos quais três mil são diretos. 

80%  
Esta foi a percentagem de 
empresas ligadas ao setor que 
ficaram na situação de ‘lay-off’ 
simplificado durante a vigência 
do estado de emergência 
em Portugal. 
 

2.017   
Foi este o número de voltas 
jogadas em 79 dos 93 campos 
de golfe existentes em Portugal 
Continental e regiões autónomas 
dos Açores e da Madeira. 
 

670  
No ano passado passaram pelo 
país 670 mil jogadores de golfe, 
uma média equivalente a três 
voltas jogadas por cada 
praticante.

IMPACTO 
ECONÓMICO  
NA INDÚSTRIA  
DO GOLFE

os ingleses, se calhar valia apena que tivésse-
mos trabalhado mais para evitar esta situa-
ção e mostrar que a realidade em Portugal 
não é esta”, frisa. 

O presidente do CNIG olha para o futuro 
imediato, no qual o trabalho do Governo e 
das empresas de turismo e do golfe passa por 
diversificar os mercados de origem dos tu-
ristas de outros pontos da Europa, até por-
que a realidade é clara: “Países como Espa-
nha, que enfrenta um surto brutal na Catalu-
nha, a Alemanha, com focos em várias cida-
des, Itália e França estão na lista, e por isso 
vão beneficiar da vinda dos turistas que teo-
ricamente seriam para nós.” 

Uma diversificação que, para o líder do 
CNIG, não significa que Portugal queira ter 
menos turistas ingleses, mas que é necessá-
rio que os turistas de outros países cresçam 
em número, para que o país não viva uma si-
tuação como a atual. “O primeiro impacto 
nestas decisões não é apenas dos clientes, 
mas dos próprios operadores turísticos e das 
companhias aéreas. Se eles percebem que os 
turistas para Portugal vão ser menos por via 
da exclusão da lista, então vão colocar os 
aviões para destinos alternativos. Era im-
portante que na primeira oportunidade pu-
déssemos tentar reverter esta situação”, sa-
lienta. 

Para o comentador do “Jogo Económico” 
João Marcelino, a questão passa por saber se 
Portugal “irá fazer bem o trabalho de casa”. 
O jornalista relembra os contactos feitos 
pelo governo federal alemão nas ilhas balea-
res, tendo enviado um avião com técnicos de 
saúde para perceber as condições que exis-
tam para reativar o turismo germânico. Já 
Luís Miguel Henrique frisou no mesmo pro-
grama transmitido pelo site do Jornal Eco-
nómico que se “confiou demasiado no dis-
curso e menos na prática”. 
 
Da expetativa de receita significativa 

para um valor próximo de zero 

A pandemia da Covid-19 mudou radical-
mente a indústria do golfe português. “O im-
pacto foi brutal. Nos primeiros dois meses 
de 2020 tivemos, do ponto de vista das voltas 
de golfe jogadas e das receitas, um cresci-
mento de 15% em relação a 2019 e tínhamos 

reservas para os meses de época alta - março, 
abril e maio, e já para setembro e outubro -, 
o que indiciava o melhor ano de golf turísti-
co em todo o país”, diz Luís Correia da Silva. 

No entanto, com a entrada em vigor do es-
tado de emergência o cenário alterou-se por 
completo e a indústria, de um momento 
para o outro, passou da expetativa de uma 
receita muito significativa para um valor 
próximo de zero. “A situação foi e é crítica e 
existe alguma dificuldade em olhar para o fu-
turo de uma forma clara, na linha do que está 
a acontecer em todos os setores, mas nomea-
damente no turismo”, afirma. 

“Se olharmos numa perspetiva mais alar-
gada estamos numa época praticamente bai-
xa no golfe turístico desde novembro do ano 
passado. Não tivemos receitas nos meses 
fortes de março, abril e maio e, agora no ve-
rão, as pessoas que por norma vêm para Por-
tugal não é para jogar golfe, pois nessa altura 
jogam nos seus países. As pessoas que jogam 
golfe agora são as famílias em férias que de 
repente decidem ir experimentar jogar”, ex-
plica Luís Correia da Silva. 

Além da perda de receitas por falta de jo-
gadores a praticar a modalidade, existem 
ainda outras despesas adicionais a este des-
porto que acabam por causar mais prejuízos 
às empresas deste setor. “Ao contrário de 
muitas outras atividades, os campos de golfe 
têm custos fixos. Não podemos parar de cor-
tar a relva ou de regar os campos, e também 
a manutenção dos equipamentos”, frisa o 
responsável. 

 
Descer o IVA de 23% para 6% 

De forma a tentar manter a sustentabilidade 
desta indústria, o CNIG tem algumas medi-
das que gostaria de ver implementadas pelo 
Governo, desde logo a extensão do lay-off 
simplificado que foi estendido até julho, com 
80% das empresas ligadas ao setor a encon-
trarem-se nessa situação. 

Já sobre as propostas que o Governo pre-
tende implementar a partir de agosto e se-
tembro de apoio às empresas, Luís Correia 
da Silva confessa ter algumas “interrogações” 
em relação ao modo em como se irão tradu-
zir e funcionar na prática. “No setor do turis-
mo o período de retoma da atividade não 
pode ser feito apenas com os portugueses. 
Tem de ser uma retoma que vai ser longa e 
faseada no tempo.”  

Por outro lado, o responsável do CNIG sa-
lienta que, se não houver algum cuidado em 
olhar para o modo como a retoma vai acon-
tecer no setor do turismo, isso irá afetar o 
golfe. “Não tenho dúvidas de que muitas em-
presas também do golfe não vão ter condi-
ções para sobreviver a um período muito 
alargado sem terem receitas para pagar os 
custos de operação e com os seus colabora-
dores”. 

Uma das medidas que é vista como funda-
mental para tornar mais competitivas as em-
presas é a de baixar a taxa de IVA de 23% 
para 6%. “Se não tivermos receitas e come-
çarmos a degradar a qualidade dos campos 
depois não podemos praticar os preços de 
antigamente. É um ciclo de quebra contí-
nuo”, refere Luís Correia da Silva. 

Como tal, pensa que o Governo devia 
ponderar “nem que seja por um período 
transitório” colocar o IVA em 6% para que a 
indústria possa ser mais competitiva nos 
preços, fazer investimentos na melhoria dos 
campos, de forma a atrair o mesmo número 
de jogadores do passado. ●

para implementar e mostrar as medidas de 
prevenção e controlo da pandemia para nos 
tornarmos um dos destinos, aparentemente 
nada disso foi devidamente reconhecido pe-
las autoridades do Reino Unido”. No entan-
to, o presidente do CNIG acredita que pode-
rão ter existido falhas por parte do Governo 
português. “Não gosto muito de especular 
sobre o que foi feito ou não foi feito. Não ati-
ro pedras à primeira oportunidade, mas já há 
uns dois meses sabíamos que havia algum 
problema na inclusão de Portugal nas listas”. 

Como tal, pensa que poderá ter havido al-
gum excesso de confiança das autoridades 
nacionais, dado que durante muito meses foi 
dito que Portugal era o destino mais seguro, 
que tinha o selo Clean&Safe e talvez não te-
nham sido ativadas negociações com as enti-
dades relevantes no Reino Unido e com a 
embaixada em Portugal. 

“Todos os dias estamos aqui a ouvir os ar-
gumentos que o Governo nos diz para justi-
ficar o quão insustentável é a decisão do Rei-
no Unido. Não acredito em teorias da cons-
piração e que no Reino Unido existam pes-
soas contra Portugal, até porque temos cen-
tenas de empresas britânicas a trabalhar cá e 
milhares de cidadãos que vivem de forma 
permanente no nosso país”, explica. 

Face a este cenário, Luís Correia da Silva 
acredita que não há nenhuma razão objetiva 
a não ser dados que são conhecidos pelo Rei-
no Unido e indicadores de análises das con-
dições sanitárias de Portugal, os quais fize-
ram com que a decisão fosse tomada nesse 
sentido. “Em vez de agora estarmos a culpar 

LUÍS CORREIA DA SILVA 
PRESIDENTE DO CNIG
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ENTREVISTA    A    JOÃO   FERNANDES,   PRESIDENTE  DA   REGIÃO   DE  TURISMO
DO   ALGARVE:  "O  GOVERNO  PORTUGUÊS   MANTÉM  CONVERSAÇÕES    COM    O
 GOVERNO   BRITÂNICO     PARA  QUE  O  ALGARVE    POSSA   VOLTAR   A
RECEBER    TURISTAS   DO  REINO   UNIDO   SEM  QUALQUER    RESTRIÇÃO"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: Litoralgarve Online Autores: José Manuel Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b3b92db3

 
O presidente da RTA lembra que o Algarve regista "apenas 1,5%  dos  casos  em  território  nacional"
no tocante à pandemia da Covid-19, "tendo implementado, de forma pioneira, boas práticas para fazer
face à atual realidade".
 
No Algarve "existe uma população  composta por cerca de 18 mil britânicos e  a quem o governo" do
seu país "poderia ter perguntado se era seguro viver entre nós". Quem o diz, em jeito de repto, é o
presidente da  Comissão Executiva da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, que,
nesta entrevista ao Litoralgarve,  mostra-se confiante de que "o Algarve possa voltar a receber
turistas do Reino Unido sem qualquer restrição", na sequência de conversações em curso entre os
responsáveis dos governos de Portugal e daquele país.
 
"Esta é uma decisão profundamente injusta por não atender aos factos e que terá um impacto
significativo no país e em particular na região do Algarve, que não merecia ser incluído nesta medida",
reforça João Fernandes, reagindo, uma vez mais,  à decisão do Reino Unido de excluir Portugal
Continental, e em particular o Algarve, como destino seguro para passar férias devido  à pandemia da
Covid-19.
 
"NO   QUADRO   NACIONAL,   O   ALGARVE    REGISTA  APENAS    1,5  POR   CENTO  DOS  CASOS
EM    TERRITÓRIO   NACIONAL,   DESDE    O   INÍCIO   DA   PANDEMIA    DA   DOENÇA   COVID-19,
TENDO   IMPLEMENTADO,   DE   FORMA    PIONEIRA,   BOAS   PRÁTICAS    PARA    FAZER    FACE    À
   ATUAL    REALIDADE"
 
"O sentimento é que fomos penalizados por falar a verdade. Quando comparamos Portugal com outros
países, somos dos que mais testamos a população e apresentamos das taxas de letalidade mais
baixas.  Mais. No quadro nacional, o Algarve regista apenas 1,5% dos casos em território nacional
(639 casos acumulados até dia 2 de julho) desde o início da pandemia da doença Covid-19, tendo
implementado, de forma pioneira, boas práticas para fazer face à atual realidade", sublinha o
presidente do Turismo do Algarve.
 
"Estamos também a falar de uma região onde existe uma população residente composta por cerca de
18 mil britânicos e a quem o governo poderia ter perguntado se era seguro viver entre nós", lembra
João Fernandes, em jeito de recado. E acrescenta: "Portanto, não compreendemos esta posição e,
como tal, não podemos baixar os braços. O Governo português mantém as conversações com o
Governo britânico no sentido de que a próxima revisão da medida nos seja favorável e o Algarve
possa voltar a receber os turistas do Reino Unido sem qualquer restrição. De relembrar também que,
apesar da decisão do Governo britânico, o Aeroporto de Faro dispõe de ligações a 20 aeroportos,
operadas por cinco companhias aéreas, para este mercado."
 
"PARA   JULHO   E   AGOSTO  ESTÃO  DISPONÍVEIS  LIGAÇÕES    PARA   63  CIDADES   EUROPEIAS,
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OPERADAS   POR   20   COMPANHIAS   AÉREAS,    O   QUE   ATESTA   QUE   SE   MANTÉM  A
CONFIANÇA   DE   TURISTAS     E   DOS   OPERADORES   AÉREOS    NO   ALGARVE"
 
Já sobre o impacto económico que a decisão  do governo britânico poderá ter durante os meses de
Julho, Agosto e Setembro, João Fernandes é perentório ao reconhecer os efeitos negativos:  "Nesta
época, entre julho e setembro, a região regista 68% das dormidas do Reino Unido em hotelaria, em
Portugal, o que permite antever o impacto desta medida do Governo britânico no Algarve. E isto já
sem considerar as outras atividades que são desenvolvidas em torno do Turismo que também serão
fortemente penalizadas. Não podemos ter ilusões."
 
"Ainda assim, e sem qualquer comparação possível com os anos anteriores, estamos a assistir a uma
procura crescente de outros mercados, desde que em finais de maio reiniciaram as ligações aéreas
para Faro. Para julho e agosto estão disponíveis ligações para 63 cidades europeias, operadas por 20
companhias aéreas, o que atesta que se mantém a confiança de turistas e dos operadores aéreos no
Algarve", frisa  aquele responsável da RTA.
 
"ESPANHA   É   UM   DOS   NOSSOS   PRINCIPAIS   MERCADOS   EMISSORES   TURÍSTICOS,
CONSIDERANDO   A    PROXIMIDADE,   MAS   NÃO   PODERÁ    SUPRIR     UM     MERCADO   COMO
O   REINO   UNIDO.    SÃO   COMPLEMENTARES   E   NÃO   ALTERNATIVOS"
 
A reabertura da fronteira terrestre, com a consequente vinda de turistas espanhóis, poderá suprir, de
algum modo, a falta de turistas britânicos? O presidente da Região de Turismo do Algarve mostra-se
prudente e, acima de tudo, realista: "Espanha é um dos nossos principais mercados emissores
turísticos, considerando a proximidade, mas não poderá suprir um mercado como o Reino Unido. São
complementares e não alternativos."
 
"A nossa expectativa com a reabertura das fronteiras terrestres, é que haja um aumento significativo
na procura da região do Algarve pelos turistas espanhóis, não apenas para o verão algarvio, mas
possam vir noutras épocas do ano, considerando a nossa ampla oferta turística, que inclui desde a
prática do golfe, o turismo de Natureza ou o turismo no interior", antevê, otimista, João Fernandes.
 
"NÃO   PERSPETIVAMOS   QUE   SEJA   O  TURISMO  INTERNO  A  GARANTIR-NOS  OS  RESULTADOS
DOS  ANOS  ANTERIORES   MESMO   NO   PERÍODO   DO   VERÃO" ,   APESAR   DE   PODER
"ASSISTIR-SE  A  UMA   MAIOR   EXPRESSÃO   DE   PORTUGUESES   NO  ALGARVE"  NESTES  MESES
 
É o mercado nacional que poderá salvar o turismo algarvio neste Verão? "São milhares de portugueses
que todos os anos escolhem passar as suas férias na região do Algarve e estamos em crer que 2020
não será exceção, mesmo perante esta conjuntura tão atípica e pelos sinais positivos que temos vindo
a registar", sublinha o presidente da RTA.
 
"Aliás, recentemente lançámos uma campanha promocional do destino Algarve no mercado nacional,
para motivar os portugueses a desfrutarem do verão algarvio, e que se estende, naturalmente,
também aos estrangeiros. Designámo-la de "O Algarve fica-te bem", recorda. E, de novo, mostrando-
se realista, acrescenta: "Contudo, o cenário é ainda muito incerto e mesmo sabendo que o nosso
principal mercado na época balnear é o mercado nacional e possa vir a assistir-se a uma maior
expressão de portugueses no Algarve, não perspetivamos que seja o turismo interno a garantir-nos os
resultados dos anos anteriores mesmo no período do verão. "
 
Autor: José Manuel Oliveira
 
Litoralgarve
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Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: Negócios Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2dd579cb

 
O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
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seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
 
"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
 
O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
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Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
 
Lusa
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Covid-19: Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8c84a4ae

 
O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
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seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
 
"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
 
O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
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Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa
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Covid-19. Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c56ca82a

 
O mercado britânico representa 1/3 das dormidas no Algarve e quase metade dos passageiros
desembarcados em Faro. Mercado português, espanhol e francês são algumas das alternativas para o
turismo.
 
O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor esta sexta-feira e dispensa de fazer quarentena quem chegue a
solo britânico proveniente dos países que constam dessa lista. Até agora, quem chegava do
estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou arriscava uma multa de mil libras
(1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
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incidência de turistas nacionais" revelou João Soares. O diretor do hotel mostrou preocupação com "a
falta do mercado britânico" e revelou estarem a "trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou. Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da
operação, usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram. "Estamos com esperança que
isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil", admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal. Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer
jornalistas dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e
passarem a imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa. Durante a estadia recebeu algumas
mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e se está tudo aberto", às quais
respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem máscara", mas os
restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país. "Sinto-me
seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos, não há
mais risco do que na Suíça" sustentaram.
 
O setor do turismo foi dos mais afetados desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal. Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das
empresas dos diferentes setores na ordem dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em
maio mais de 200% em relação ao mesmo período de 2019.
 
Agência Lusa
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Portugal "não foi escolhido por acaso" para final de futebol, diz conselheiro da OMS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6419865e

 
Maurizio Barbeschi, conselheiro da OMS, afirma que Portugal foi escolhido para receber a final da Liga
dos Campeões, mas porque "foi um dos países que melhor lidou" com a Covid-19.
 
Maurizio Barbeschi, conselheiro do diretor executivo para as Emergências Sanitárias da OMS, afirmou
que Portugal "não foi escolhido por acaso" para acolher a final da Liga dos Campeões de futebol, mas
porque "foi um dos países que melhor lidou" com a Covid-19. Em declarações à Lusa a propósito da
conferência online que a agência de notícias de Portugal vai realizar, em conjunto com a agência de
notícias espanhola Efe, sobre o impacto da pandemia no turismo, o conselheiro sinaliza também que
"os países que foram bem sucedidos no controlo [da epidemia] adotaram todas as medidas, ao
mesmo tempo".
 
Em relação à final da Liga dos Campeões em Lisboa, Maurizio Barbeschi diz que não conhece o dossiê
que fundamentou a escolha de Portugal para acolher a final, agendada para agosto. Porém, realça,
tem a certeza de que Portugal "não foi escolhido por acaso", mas porque "tem um sistema de saúde
forte" e "foi um dos países que melhor lidou" com a pandemia, que já causou mais de 500 mil mortos
e infetou mais de 12 milhões de pessoas em 196 países e territórios.
 
[Portugal] não foi escolhido pela qualidade das infraestruturas ou pela tradição futebolística, mas por
tudo o que rodeia o campo de futebol", que goza de "elevada consideração" internacional, destaca.
"Se acrescentarmos o sistema público, a consciência do protocolo, as medidas de verificação e
mitigação - tudo isso fundamentou a decisão de considerar que a escolha de Portugal era a que mais
minimizava os riscos", considera.
 
Maurizio Barbeschi, originário de Itália, um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19,
analisa que "a atuação, como se fosse uma harmónica, fez de Portugal uma história de sucesso no
controlo da epidemia, porque se colocou o pensamento coletivo a combater a doença". Sobre o risco
sanitário associado à realização da final de futebol, o conselheiro responde: "Não sei qual será a
situação no final de agosto para todas as equipas que vão participar."
 
Sendo certo que "a pandemia ainda estará presente" na Europa e em Portugal, também é verdade que
as equipas finalistas "vão viajar com atenção especial" e "já estão a tomar medidas para minimizar os
seus próprios riscos", realça. "As equipas serão uma espécie de bolhas, movendo-se em simultâneo,
em direção a Portugal, e isso é muito bom", porque Portugal apresenta garantias, destaca.
 
Por outro lado, "os fãs não são bolhas", reconhece. "Mas não sei que tipo de espectadores será
permitido, se é que algum será permitido", acrescenta. Porém, acredita, se todas as medidas forem
adotadas ao mesmo tempo - o processo de colocar o público no país, o transporte do público, a
higienização das instalações, o distanciamento entre as pessoas, o rastreio e a identificação, a
lavagem das mãos e das superfícies, o uso de máscaras - "será uma história de sucesso". E compara:
"É a mesma coisa para o metropolitano. Não é o jogo de futebol que é problema, é a quantidade de
tempo e a proximidade entre as pessoas."
 
Um jogo de futebol "dura apenas alguns minutos, mas, na realidade, há uma festa de cinco dias para
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as cidades que o acolhem", recorda. "Um jogo de futebol é também alegria, uma indústria, muitos
empregos estão em risco", frisa.
Segurança do Turismo depende de "combinação" de fatores
Maurizio Barbeschi utiliza uma comparação gastronómica para melhor explicar o que quer dizer:
"Qualquer das medidas [de controlo da epidemia] tomada isoladamente é apenas parte da receita.
Quando se cozinha um prato, tem de se usar todos os ingredientes, é a combinação destes que faz o
prato."
 
O conselheiro sanitário sinaliza que "os países que foram bem sucedidos no controlo [da epidemia]
adotaram todas as medidas, ao mesmo tempo". Portanto, a combinação importa. "Não podemos dizer,
em termos absolutos, o que é arriscado e o que não é. Se agora formos de sul para oeste da Nova
Zelândia, é muito seguro viajar. Se estivermos noutros Estados-membros [da OMS], em que a
transmissão é muito elevada, no Brasil hoje, por exemplo, a perceção do risco é diferente", realça.
 
A OMS criou uma ferramenta de avaliação do risco, que faz um equilíbrio entre os riscos - sabendo
que o risco zero não existe - e as medidas de mitigação. É a combinação das duas que permite tomar
decisões acertadas. A decisão de ter um pacote sobre viagens e turismo faz-se na base das medidas
de mitigação e do momento da pandemia: a mesma ferramenta, se for aplicada dentro de três
semanas ou de três meses pode conduzir a decisões diferentes", explica.
 
"Por último, mas não menos importante, é essencial comunicar o resultado do risco. No início da
pandemia, vimos tudo a fechar - estádios, eventos, tudo fechou, em efeito dominó -, nem sempre
baseado nos riscos e nem sempre bem comunicado às pessoas e isso criou pânico e incerteza", aponta
Maurizio Barbeschi, originário de Itália, um dos países mais afetados pela pandemia. "As decisões que
forem tomadas têm de ser bem comunicadas às pessoas e devem ser reavaliadas em dois ou três
meses", insiste.
 
Para a indústria do turismo, é importante ter em conta "todo o pacote", porque há "toda uma
combinação" entre a viagem e a estadia, aconselha. "A maior parte das pessoas viaja de A para B,
mas, quando está no B, fica num hotel, come num restaurante, vai a um jogo de futebol, à igreja, a
uma festa", recorda.
 
Maurizio Barbeschi antecipa que as feridas que a pandemia de Covid-19 infligiu no turismo "vão
demorar a sarar", como noutro setor qualquer. "Haverá possíveis mudanças na forma como pensamos
em viagens, turismo, lazer. Se será mais saudável ou não, temos de esperar para ver. Mas
definitivamente haverá um processo de tomada de decisão de maior qualidade, baseado na
abordagem do risco", acredita.
 
"Estamos a ver já essas mudanças, nas pessoas", comenta. "Se o número de turistas, no tempo e no
espaço, vai voltar a ser o mesmo? Possivelmente não", prevê, desejando que o tipo de turismo mude
para: "mais qualidade, menos tempo, viagens mais inteligentes, partilha de carros para diminuir a
poluição".
 
Toda a gente pergunta se o hotel A ou B é seguro, mas não é possível responder sem saber que hotel,
com que dimensão, em que localização, etc., destaca o conselheiro, acreditando que "todos os hotéis
usarão as mesmas precauções e as mesmas ferramentas e farão o melhor para minimizar os riscos".
Porém, "o mesmo hotel, dentro de dois meses, pode ser arriscado, depende das circunstâncias
externas e do momento da pandemia", alerta.
 
"É mais seguro um hotel mais pequeno, mas sem médicos nem serviços de saúde perto, ou um hotel
maior, com acesso facilitado a cuidados de saúde?", exemplifica. "Não há receita, não pode haver
uma. Depende do país e de onde no país", esclarece. "A abordagem da mitigação dos riscos é
importante por isso", resume.
 
O impacto da Covid-19 no turismo europeu, nomeadamente na Pensínsula Ibérica, será o tema de
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debate de uma parceria inédita entre a Lusa e a Efe, no contexto do fórum virtual EURAGORA,
financiado pelo projeto-piloto europeu Stars4Media, que pretende apoiar a inovação no setor dos
media, através da formação e da cooperação transfronteiriça dentro da União Europeia.
 
O fórum conjunto juntará organizações internacionais, comissários europeus, ministros e responsáveis
regionais e locais dos dois países, e associações do setor do turismo e dos consumidores.
 
Agência Lusa
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Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020
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João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, defende que é necessário "reforçar a
procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de franceses, de irlandeses e de italianos",
mercados que têm sido explorados na "diversificação da aposta"
 
O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
AlgarveFoto D.R.
O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
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exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
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"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
 
O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
 
Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
 
Há 16 minutos
 
Lusa
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Empresários algarvios consideram corredor turístico "um golpe profundo" que pode
originar "insolvências"
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Os empresários consideram que a situação no Algarve se agravou de forma dramática, em
consequência da obrigatoriedade de quarentena imposta pelo Reino Unido
 
O mercado britânico representa para o Algarve cerca de 6,4 milhões de dormidas por anoFoto D.R.
As maiores associações empresariais do Algarve apelaram hoje ao Governo para que intensifique a
diplomacia junto dos países que impuseram quarentena obrigatória aos turistas que regressam de
Portugal, de forma a que a decisão seja revertida.
 
"As associações empresariais do Algarve apelam ao Governo para que intensifique a sua ação política,
no sentido de alterar rapidamente as decisões daqueles países de impor quarentena aos turistas
provenientes de Portugal e em particular do Algarve", no âmbito da pandemia da covid-19, lê-se num
comunicado enviado à agência Lusa pelas seis maiores associações de empresários algarvios.
 
O documento é subscrito pela Confederação dos Empresários do Algarve (CEAL) e associações dos
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Comércio e Serviços da Região do Algarve
(ACRAL), Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AHISA), Núcleo Empresarial da Região do
Algarve (NERA) e Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).
 
Os empresários consideram que a situação no Algarve "se agravou de forma dramática, em
consequência da obrigatoriedade de quarentena imposta pelo Reino Unido, relativamente aos turistas
provenientes de Portugal, sendo que a mesma situação está a ser ampliada a outros países".
 
"Trata-se de um golpe profundo, nas expectativas dos empresários e da economia da região, cuja
consequência pode originar milhares de insolvências", alertam.
 
Portugal foi excluído dos corredores de viagens internacionais com destinos turísticos para os quais o
Governo britânico autoriza que os cidadãos britânicos possam deslocar-se sem terem de cumprir um
período de 14 dias de quarentena no regresso ao país.
 
Portugal não consta da lista de 59 países e territórios publicada no dia 03 julho, que inclui Espanha,
Alemanha, Grécia, Itália, Macau ou Jamaica.
 
O mercado britânico representa para o Algarve cerca de 6,4 milhões de dormidas por ano, um terço
dos turistas e das dormidas e quase 50% dos passageiros que desembarcam no aeroporto de Faro.
 
Para as associações, a quebra dos mercados turísticos, "em especial do britânico, defrauda não só as
expetativas de atenuação dos prejuízos das empresas, acumulados desde março, como a esperança
de enfrentar a época baixa em melhores condições".
 
Os empresários recordam que a crise que se abateu sobre Portugal em consequência da pandemia da
covid-19 paralisou a atividade do turismo, "o principal setor económico, com o quase total
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encerramento das unidades de alojamento, em consequência da paragem brusca das viagens
turísticas".
 
A quebra do afluxo de turistas, além dos efeitos no alojamento, teve consequências em todos os
setores económicos, num universo de 70 mil empresas, das quais 20 mil são sociedades.
 
"Esta situação gerou quebras de atividade das empresas dos diferentes setores da ordem dos 70%,
80%, 90%. Gerou desemprego e travou a contratação de trabalhadores para o verão. Congelou o
investimento", lê-se no documento.
 
As associações de empresários algarvios congratulam-se com o Plano Especial de Recuperação do
Algarve, anunciado pelo Governo, considerando que o mesmo "é urgente, aguardando-se que
contenha as soluções adequadas à situação".
 
As associações consideram que o Algarve necessita de uma visão estratégica que, "tendo o turismo
como principal atividade, aponte linhas de diversificação económica, no aproveitamento de recursos
endógenos, numa perspetiva de uma economia moderna e competitiva, assente num desenvolvimento
sustentável, tendo também em conta o novo quadro de recuperação económica proposto
recentemente pela União Europeia".
 
De acordo com os empresários, vão ser pedidas audiências ao Governo e ao Presidente da República
para serem apresentadas "as linhas de trabalho e um pacote de propostas com medidas concretas".
 
A pandemia de covid-19 já provocou mais de 549 mil mortos e infetou mais de 12 milhões de pessoas
em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
 
Em Portugal, morreram 1.644 pessoas das 45.277 confirmadas como infetadas, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
 
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
 
Há 36 minutos
 
Lusa
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365 Algarve regressa a 15 de julho
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A 4.ª edição do 365 Algarve, suspensa entre março e maio deste ano, vai regressar no verão, no
período de 15 de julho a meados de novembro, com uma agenda preenchida.
 
O programa arranca com o FICLO, Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão, que decorre
de 15 a 21 de julho. O festival que promove uma reflexão profunda entre a imagem e a literatura e
uma experiência cinematográfica única a cada encontro entre a tela e o espectador, volta a acontecer
em Olhão, com mais atividades ao ar livre e mantendo a sua estrutura principal intacta, com a
competição internacional, a retrospectiva do realizador Albert Serra e o ciclo de cinema Italiano, país
convidado desta edição.
 
Passam pelo festival Adoration, de Fabrice du Welz (filme de abertura), Valley of Souls, de Nicolás
Rincón Gille (filme de encerramento), The Good Girls de Alejandra Márques Abella e Campo, de Tiago
Hespanha na Competição Internacional, Journey to Italy (1954, Ciclo de Cinema Italiano), de Roberto
Rosselini e de The Passenger (1975) de Michelangelo Antonioni no Ciclo de Cinema Italiano, entre
outras grandes obras cinematográficas. O FICLO conta ainda com uma programação paralela, que
inclui uma livraria no mercado de Olhão, masterclasses, percursos performativos e uma talk, entre
outras atividades.
 
De acordo com a organização, o FICLO vai seguir de forma rigorosa com todas as diretivas da DGS,
tais como: preferência por compra antecipada por via eletrónica; os espaços, equipamentos, objetos e
superfícies devem ser limpos e desinfetados periodicamente, conforme a sua frequência de utilização e
a ocupação dos lugares sentados deve ser efetuada com um lugar livre entre espectadores que não
sejam coabitantes, sendo a fila anterior e seguinte com ocupação de lugares desencontrados. Para
além das diretivas da DGS, o festival cancelou todas as atividades onde não se pudesse assegurar
totalmente as normas de distanciamento físico e higienização.
 
Faro (16 de julho) e Vila Real de Santo António (18 de julho) recebem o espectáculo À Babuja, do
LAMA Teatro. Nos dias 25 de julho e 29 de agosto, a partir da antiga Cadeia de Lagos, que é hoje um
espaço cultural e dedicado à experimentação artística, inicia-se o Street Art Lab, uma viagem de
descoberta da arte urbana presente na cidade de Lagos.
Penina, em Loulé (1 de agosto) e Santo Estevão em Tavira (29 de agosto), vão ser os próximos
destinos do Piquenique de Charme do Festival da Comida Esquecida, o festival que se estreou este ano
no 365 Algarve e que propõe aos visitantes piqueniques inspirados nos anos 30 e 40.
 
Os eventos reagendados respeitam as normas de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde.
 
Publituris
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Com que então, o turismo? Está morto?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/07/2020

Meio: Público Online Autores: Miguel Marinho Soares

URL: https://www.publico.pt/2020/07/10/opiniao/opiniao/entao-turismo-morto-1923802

 
É tempo de refletir, não sobre o desastre dos últimos meses, mas sobre como endereçar essa nova
vaga de procura que se faz sentir. Temos uma oportunidade única para nos reposicionarmos e
reerguermos o nosso setor. Por isso vos digo não, o turismo não está morto. Não o enterremos vivo.
 
Não chamem logo as funerárias (---) que a terra me não coma vivo
Herberto Hélder
 
Há várias semanas que os telejornais se enchem de notícias e estatísticas horripilantes sobre as
quebras no número de voos, na ocupação dos empreendimentos turísticos, quiçá, até, na venda das
toalhas de praia. Não sei bem quando aconteceu mas vi uma reportagem num canal aberto que o
confirmou na semana passada: o turismo, está morto.
 
Esta notícia afetou-me particularmente. Como tantos portugueses, além de gostar de turistar por
conta própria, vivo do turismo, pois trabalho numa empresa que gere alojamentos por todo o país. E
admito, esta morte seria coisa para me mergulhar num luto profundo. Seria, não fosse o conforto que
sinto ao ver que tanta gente está a vir ao funeral.
 
Comecei a desconfiar quando marcava férias para mim mesmo. Do Gerês a Évora, Afife a Sesimbra,
encontrei todas as propriedades quase completamente lotadas, muitas já para lá de Agosto. Não só
isso, mas do litoral ao interior, os valores das noites não só estavam altos, como pareciam subir a
cada refresh.
 
Segundo os meus colegas gestores de receita na LovelyStay, a situação é idêntica no Algarve, ainda
que os hábitos de reserva se tenham alterado. As pessoas estão a privilegiar estadias mais longas,
fazem reservas mais em cima da hora e optam por espaços que garantam algum isolamento. Ainda
assim, as taxas de ocupação foram o dobro das do ano passado para o mês de Junho, estando os
preços para Julho idênticos aos de 2019, ainda que com uma ocupação até ligeiramente superior.
 
Infelizmente, o mesmo não se passa em Lisboa e Porto onde os preços diários se assemelham aos
praticados em plena época baixa. No entanto, até para estas cidades estamos a receber dezenas de
reservas por dia há mais de 4 semanas, estando a ocupação próxima dos 70% para Julho quer na
capital, quer na Invicta.
 
Afinal, o que se passa?
 
Em parte, e segundo dados da plataforma Transparent, os apartamentos turísticos são os preferidos
na recuperação devido ao maior controlo dos contactos. De forma semelhante, é também
compreensível que as pessoas estejam a fugir dos centros urbanos com maior densidade populacional.
Ainda assim, uma taxa de ocupação nos 70% indicaria que afinal há uma procura considerável. Terão
saído beneficiados por uma menor competição aqueles AL que sobreviveram aos últimos 3 meses?
Com menos de 2% de anúncios eliminados do Airbnb em Portugal, não me parece.
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Parece-me fundamental reconhecer que o turismo doméstico não recuperou, mas sim cresceu,
estando a representar uma fatia significativa das reservas, nomeadamente daquelas que estão a
assegurar rentabilidades tão boas ou superiores às de 2019 nas propriedades algarvias ou de turismo
rural por todo o país, ainda que o poder económico desses visitantes possa não participar nos
comércios locais da mesma forma.
 
E não, não são só os portugueses que parecem querer assistir às cerimónias fúnebres. Todos os dias
são recebidos no meu escritório alemães, ingleses, belgas, e franceses. Mas foi apenas quando vi
entrar a reserva de um afegão que percebi finalmente: este velório não faz sentido.
 
Seria intelectualmente desonesto argumentar que não vivemos uma crise enorme no nosso setor.
Vivemos. Mas ao contarmos a sua história de forma incompleta, corremos o risco de contribuir para a
nossa própria precariedade. Dou um exemplo óbvio mas representativo: afinal porque estão os preços
tão baixos numa cidade como Lisboa em que se conseguem taxas de ocupação tão altas já para Julho?
O desespero coletivo que fez com que todos os proprietários baixassem demasiado os preços por
receio de ter as suas casas vazias até Setembro pode ter algo a ver com isso.
 
A cada reportagem horripilante, mais assustados ficamos e mais baixas mantemos as expectativas
como os preços, destruindo as flutuações dinâmicas que emparelhariam a oferta e procura, e que
maximizariam tanto as receitas dos proprietários como as do país.
 
É tempo de refletir, não sobre o desastre dos últimos meses, mas sobre como endereçar essa nova
vaga de procura que se faz sentir. Não só é possível como vários já o estamos a fazer. Há que pôr fim
no receio que compreensivelmente permeou o sentimento público e olhar para a realidade com
alguma sobriedade, ainda que cautelosa. Se não o fizermos, corremos o risco de sermos nós próprios
agentes promotores desta crise que irá de facto arrasar todas as instituições turísticas.
 
Ao que parece, ainda se quer visitar Portugal. As nossas cidades permanecem cultural, climatérica e
financeiramente atrativas para portugueses e viajantes de toda a Europa. Mais do que nunca, Portugal
deixou de ser apenas Lisboa, Porto e Algarve, e quase sem notar, se reconquistou. Temos uma
oportunidade única para nos reposicionarmos e reerguermos o nosso setor.
 
Por isso vos digo não, o turismo não está morto. Não o enterremos vivo.
 
O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico
 
Coordenador Comercial na empresa LovelyStay
 
Miguel Marinho Soares
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O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
 
Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
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O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
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seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
 
"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
 
O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
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Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
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O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
Continuar a ler
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
ocupação está "a 45%/55%".
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"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
 
"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
 
O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
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Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
 
Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
 
SAPO
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Mercado britânico representa um terço das dormidas na região e quase metade dos passageiros
desembarcados no Aeroporto de Faro.
 
O turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico, que representa um terço das dormidas
na região e quase metade dos passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro, e espera que o
Governo britânico reverta a sua posição.
 
"Não tenhamos ilusões, porque um mercado que representa um terço dos mercados externos não tem
uma solução rápida para colmatar esta lacuna", disse à Lusa o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).
 
João Fernandes destaca que "quase metade (49%)" do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro "são do Reino Unido" e, em termos em dormidas, "representam um
terço (33%)" do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
Ressalva ainda que há "100 mil camas de alojamento local" bem como "cerca de 200 mil segundas
residências", que não entram nos cálculos do Instituto Nacional de Estatística".
 
Portugal foi excluído de uma lista de países com quem o Reino Unido estabeleceu um corredor aéreo,
num sistema que vai entrar em vigor hoje e dispensa de fazer quarentena quem chegue a solo
britânico proveniente dos países que constam dessa lista.
 
Até agora, quem chegava do estrangeiro ao Reino Unido tinha de ficar 14 dias em isolamento ou
arriscava uma multa de mil libras (1.100 euros).
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode "fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional", sendo também o que "habitualmente tem mais presença em
julho e agosto".
 
Por isso, defendeu que é necessário "reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos", mercados que têm sido explorados na "diversificação da
aposta".
 
"Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado
espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados", informou João
Fernandes.
 
Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no
calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos
exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.
 
Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a
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ocupação está "a 45%/55%".
 
"Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses,
seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande
incidência de turistas nacionais" revelou João Soares.
 
O diretor do hotel mostrou preocupação com "a falta do mercado britânico" e revelou estarem a
"trabalhar com o português".
 
"Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores",
afirmou.
 
Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era "ficar dentro dos custos da operação,
usando "o menos possível" os financiamentos que fizeram.
 
"Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil",
admitiu.
 
João Soares mostrou-se confiante que "assim que forem alteradas as condições dos britânicos para
visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior".
 
"Até lá estamos em stand-by", disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de
Portugal.
 
Para o responsável, é necessário fazer "um trabalho diplomático incisivo" e também "trazer jornalistas
dos grandes meios de comunicação ingleses" para estarem na região e "sentirem e passarem a
imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia".
 
João Soares concluiu realçando que o Algarve "tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte".
 
Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são
vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em
Quarteira.
 
"Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um
surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura
aqui do que em Londres", revelou uma jovem turista inglesa.
 
Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber "como estão a coisas e
se está tudo aberto", às quais respondeu que não lhe parece "muito diferente, apesar de todos usarem
máscara", mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas "preciso ligar a reservar".
 
"Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista", disse,
acrescentando que, no regresso, vai ter de "preencher uma formulário" a indicar onde vive. "E é tudo
o que sei, por enquanto", concluiu.
 
Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que "é uma situação que se coloca em
todos os países" e que "havendo respeito pela regras e distanciamento", estão seguros.
 
Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, "se houver atenção, o uso da
máscara, desinfetante e afastamento social", não há mais em risco do que no seu país.
 
"Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos,
não há mais risco do que na Suíça" sustentaram.
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O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no
Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena se viajarem para Portugal.
 
Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem
dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo
período de 2019.
 
[Additional Text]:
Covid-19: Turismo algarvio procura alternativas ao mercado britânico
 
Lusa
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O setor do turismo, na Madeira, está preocupado com os efeitos pós-pandemia. Sem turistas
britânicos, o mercado madeirense vai apostar no turismo nacional.
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Com uma carga viral 
diminuta, o sol e mar é dos 
melhores remédios naturais 
para aliviar o stress provocado 
pelo confinamento, defende 
António Lúcio Baptista, 
médico cirurgião autor 
do livro “Inovação para a 
Mudança” editado pela Vida 
Económica.
Em sua opinião, “as praias 
devem abrir sem restrições”.

Vida Económica - O que pensa da 
abertura condicionada das praias?

António Lúcio Baptista - Vejo pelos 
meus doentes que as pessoas estão depri-
midas e com stress devido ao longo perío-
do de confinamento. Estão ansiosas por sol 
e mar. Na minha ótica, e explicarei porquê, 
as praias devem abrir sem restrições.

VE - Do seu ponto de vista de saúde, 
como vê as praias e o mar nesta pan-
demia?

ALB - As praias são dos locais mais lim-
pos para frequentar. Numa visão holísti-

ca, palavra que vem do grego “holikos”, 
quer dizer universal, todos os meios que 
contribuam para a harmonia do nosso 
corpo e mente são bem-vindos.

Assim o clima marítimo, a água do mar, 
as algas e outros componentes poderiam 
melhorar o stress excessivo.

O primeiro benefício é esse.

VE - O clima marítimo é importante?
ALB -  Além do clima, há na água, e 

é conhecido desde os fenícios e romanos, 
algas, esponjas, lodos e corais extrema-
mente benéficos para a saúde – Platão 
disse que “o mar lava todos os males do 
homem”.

VE - Pode explicar melhor os bene-
fícios? 

ALB - Por um lado, a água do mar tem 
92 substâncias diferentes, desde oxigénio, 
cloro, sódio, magnésio, cálcio, silício, 
flúor e muitos outros, num total de 92. 

Todos são bons para o nosso organismo 
e que entram no corpo por osmose. O ba-
nho de mar é ao mesmo tempo tratamen-
to e profilaxia.

VE - E o ar do mar e o sol?
ALB -  O sol, o vento e a ionização 

negativa purificam o ar, principalmente 
junto da zona de rebentação. Esta ioniza-
ção negativa estimula o metabolismo das 
células e estimula a serotonina, tranquili-
zante, melhorando o stress.

VE - O vírus pode estar na água do 
mar?

ALB - À beira-mar existem muito me-
nos bactérias por metro cúbico de ar (150 
bactérias/m3) e na cidade 50.000/m3. Os 
raios ultravioletas têm forte poder antimi-
crobiano. 

Estudos de revisão a nível mundial so-
bre a Covid-19 levados a cabo por orga-
nismos como o CSIC de Espanha mostra-
ram que carga viral no mar será diminuta.

“Agarrar a oportunidade”

VE - Sob o ponto de vista das empre-
sas, que oportunidades vê nas áreas de 
turismo?

ALB - A oportunidade vem, segundo 
Pedro Braga Falcão, do tempo em que os 

marinheiros entravam no porto – o vento 
era “opportunus” – agarrar a oportunida-
de, que pode não voltar, é disso que se 
trata, aproveitando a crise.

Durante esta pandemia, muitas PME 
mudaram a produção, reinventando-se, e 
hoje evitam importações e exportam em 
quantidade esses produtos novos. Tam-
bém o turismo se está a reinventar, veja-
mos a Madeira e o Algarve. Pela sua lo-
calização e clima, Portugal pode oferecer 
produtos turísticos multifacetados ,em 
que o turismo de saúde e bem-estar é uma 
grande oportunidade. Não se trata de dar 
mais do mesmo, mas de inovação de fac-
to. Trata-se de projetos conjuntos com a 
comunidade científica e as empresas.

Com a pandemia, muitos países vão ver 
diminuir os seus clientes no turismo médico, 
por receio das rotas e não só. Nesta cadeia, 
relevo principalmente a hotelaria, o golfe, 
produtos inovadores, medicina de reabilita-
ção, medicina estética, podendo criar milha-
res de postos de trabalho qualificados.

É só necessário sentar à mesa e falar en-
volvendo todas as empresas, cientistas e 
talvez… o poder político.

CIRURGIÃO ANTÓNIO LÚCIO BAPTISTA RECOMENDA

Praias devem abrir de forma 
total e sem restrições

“Pela sua localização e clima, Portugal pode oferecer produtos turísticos multifacetados em que o 
turismo de saúde e bem-estar é uma grande oportunidade”, afirma António Lúcio Baptista.

“As praias são dos locais mais 
limpos para frequentar”
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Porto Canal

 	Duração: 00:02:56

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 87482253

 
09-07-2020 23:08

1 1 1

Turismo do Douro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=90b4a7ec-c561-40b4-a5b1-

98336ae420ea&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em condições normais, a chegada do bom tempo aumentaria a procura pelos carros turísticos, mas a
pandemia estragou os planos a quem trabalha no setor e levou ao cancelamento de muitos dos
serviços já marcados. Alguns empresários têm quebras de rendimento de 100%.
Comentários de João Cardoso, Cardoso Eventos.
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Porto Canal

 	Duração: 00:02:26

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 87482252

 
09-07-2020 23:06

1 1 1

Lojas fechadas na Baixa do Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5daead16-177a-48f3-8070-

bf249d088634&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vários estabelecimentos de comércio tradicional da Baixa do Porto não resistiram aos efeitos da
pandemia e fecharam portas. Outros reduziram o horário para metade. A Associação de Comerciantes
pede mais apoios.
Comentários de Rosa Branca, comerciante; Joel Azevedo, Associação de Comerciantes do Porto.
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RTP 3

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: RTP 3 - 360

 
ID: 87481592

 
09-07-2020 22:01

1 1 1

Lay-off para o turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=56da0051-50e1-4470-875c-

a3ca97272db0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo está a estudar um regime de lay-off para as empresas do turismo. António Costa e o
ministro da Economia, Siza Vieira, reuniram-se esta tarde com a Confederação do Turismo de
Portugal, que pediu mais apoio, porque as empresas não vão continuar a endividar-se. O país pode
por isso ter de fazer uma campanha de comunicação para recuperar a imagem de destino seguro.
Comentários de Rita Marques, secretária regional do Turismo; Francisco Calheiros, Confederação do
Turismo de Portugal.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:08

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87480152

 
09-07-2020 20:48

1 1 1

Algarve em crise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8fe237c2-044f-432c-afed-

e09dc14f92b3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os proprietários de restaurantes bares e cafés começam já a sentir os efeitos de um Verão
sem o número habitual de turistas. Os comerciantes não compreendem a razão e a encerrar portas às
23 horas em pleno Verão.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-10 09:16
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-10 09:16
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SIC

 	Duração: 00:04:56

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87480053

 
09-07-2020 20:15

1 1 1

Quebras no alojamento local

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c227ffaa-3366-4ed0-8a2c-

19954ba67a4c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com a diminuição drástica de turistas em Portugal, a procura do alojamento local caiu naturalmente e
para perto de 0. Há proprietários a pensar em mudar para arrendamento, mas queixam-se de uma
penalização fiscal que dizem ser injusto.
Declarações de Eduardo Miranda, Associação do Alojamento Local em Portugal.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-09 20:16
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-07-09 22:16
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-10 06:45
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-10 06:46
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-10 08:30
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-10 10:42
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TVI

 	Duração: 00:02:14

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87480067

 
09-07-2020 20:10

1 1 1

Lisboa na "zona vermelha"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e34a73d7-3d00-440d-a589-

f480203f54cb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os números da pandemia na Grande Lisboa levaram a Bélgica a colocar o aeroporto da capital
portuguesa numa lista vermelha. Ontem, o Governo belga tinha colocado todo o país num semáforo
laranja mas hoje especificou e agravou a decisão em relação à capital.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-09 20:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-09 21:00
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-09 01:13
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TVI 24

 	Duração: 00:02:55

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87477288

 
09-07-2020 16:58

1 1 1

Bélgica colocou Lisboa na zona vermelha no que diz respeito à pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6c43716c-5aa7-40cb-9826-

8f00e3cf662b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Bélgica colocou Lisboa na zona vermelha no que diz respeito à pandemia de COVID-19. Significa isto
que os turistas que vierem para Lisboa serão obrigados a realizar um teste de despiste e terão de
fazer quarentena de 14 dias quando regressarem à Bélgica.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-09 17:59
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Antena 1

 	Duração: 00:01:46

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87477308

 
09-07-2020 17:01

Quem viaja de Lisboa para a Bélgica está a partir de agora obrigado a fazer um teste à chegada e
a cumprir um período de quarentena

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bea1f9f0-c719-4ab4-b32a-

795cae21ef4d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quem viaja de Lisboa para a Bélgica está a partir de agora obrigado a fazer um teste à chegada e a
cumprir um período de quarentena. É uma consequência da decisão anunciada esta tarde pelo
Governo belga, que passa a incluir a capital portuguesa na lista vermelha de áreas de risco.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-09 18:09
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Empresários algarvios exigem que Governo "intensifique ação política" junto dos
países que obrigam a quarentena
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/07/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dcc44df2

 
As associações do Algarve, ACRAL- Associaçãodo comércio e Serviços da Região do Algarve, - AHETA -
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, - AHISA - Associação dos Industriais
Hoteleiros e Similares do Algarve, - CEAL - Confederação dos Empresários do Algarve, - NERA -
Associação Empresarial da Região do Algarve e ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários
estão a mobilizar todos os empresários pela defesa da economia, das empresas e do emprego.
 
Segundo nota da ACRAL, a quebra abrupta do fluxo de turistas que, para além dos efeitos no
alojamento, teve consequências em todos os setores da atividade económica da região "que
respondem às necessidades da procura dos turistas": desde logo na restauração, mas também no
comércio, atividades culturais e de lazer, serviços, transportes ou equipamentos.
 
Segundo a mesma fonte, o universo empresarial do Algarve regista 70 mil empresas em todos os
setores de actividade, das quais 20 mil são sociedades (INE).
 
Esta situação gerou quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem dos 70, 80,
90%, mas também desemprego, travou a contratação de trabalhadores para o verão e congelou o
investimento, sublinha.
 
A ACRAL reporta que, a situação voltou a agravar-se "de forma dramática", em consequência da
obrigatoriedade de quarentena imposta pelo Reino Unido, relativamente aos turistas provenientes de
Portugal, sendo que a mesma situação está a ser ampliada a outros países.
 
Neste sentido, as Associações Empresariais do Algarve subscritoras, apelam ao Governo para que
intensifique a sua ação política, "no sentido de alterar rapidamente as decisões daqueles países", de
impor quarentena aos turistas provenientes de Portugal e em particular do Algarve.
 
Para a ACRAL, o Plano Especial de Recuperação do Algarve, anunciado pelo Ministro da Economia,
"constitui uma boa notícia, contudo é urgente",sublinha.
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