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A1  
TVI 24

 	Duração: 00:00:40

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87531419

 
13-07-2020 10:01

1 1 1

Bélgica colocou o Alentejo e o Algarve entre as zonas de risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e2065b0e-b6a8-4ad2-8595-

e74ed3e41758&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo belga acrescentou novas restrições aos portugueses que viajem para o país e também para
os belgas que se desloquem a Portugal. São desaconselhadas deslocações ao Alentejo e Algarve,
regiões agora identificadas a laranja.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-13 10:30
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A2  
TVI

 	Duração: 00:02:07

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 87529964

 
13-07-2020 09:43

1 1 1

Parques aquáticos reabrem no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0180cdb4-d965-44c5-aa65-

b4f57e1dda23&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os parques aquáticos estão a viver momentos complicados. Alguns optaram por nem
sequer abrir portas este ano, mas 2 deles resolveram fazê-lo, apesar das dificuldades.
Declarações de Élio Vicente, relações externas Zoomarine; Natália Neves, dir. operacional Zoomarine;
Paulo Santinha, diretor Slide & Splash.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-13 09:44
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A3  
TSF

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87529752

 
13-07-2020 09:31

Bélgica colocou o Alentejo e o Algarve entre as zonas de risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c6f025ae-a364-463a-8940-

ee9a4dc0b930&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Bélgica colocou o Alentejo e o Algarve entre as zonas de risco moderado de propagação da
pandemia.
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A4  
TVI

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 87527424

 
13-07-2020 07:34

1 1 1

Parques de campismo no Litoral Alentejano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=55c5210d-0b1f-4b1e-9dc3-

c7375902ebc6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Litoral Alentejano, os parques de campismo ainda estão a funcionar a meio gás o que significa que
há espaço suficiente para manter o distanciamento social.
Declarações de Catarina Gomes, Parque e Campismo da Galé; Custódio de Oliveira, Parque de
Campismo Porto Covo.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-13 07:34
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A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 4,68 x 6,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87526387 13-07-2020

Imobiliário. Impacto 
de 1,5 mil milhões 

PORTUGAL A pandemia teve um 
impacto negativo de 1,5 mil 
milhões de curos no mercado de 
investimento comercial imobi-
liário, segundo a consultora Savills. 
O estudo indica que, em abril, "a 
retração no mercado nacional e 
internacional começou a sentir-
se" e "veio expor fragilidades de 
alguns segmentos imobiliários", 
como retalho, turismo e escritó-
rios. O setor industrial e logísti-
co revelou-se mais sólido. 
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A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 4,76 x 7,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87526391 13-07-2020

Ahresp quer fim 
de mais-valias no AL 

PORTUGAL A Associação da Hote-
laria. Restauração e Similares 
de Portugal (Ahresp) voltou a 
defender uma revisão do regi-
me de tributação das mais-valias 
em sede de IRS dos imóveis de 
alojamento local (AL), para isen-
tar de mais-valias esses imóveis 
quando regressam à esfera pri-
vada dos proprietários. A lei atual 
permite essa isenção apenas 
após cinco anos consecutivos 
no arrendamento tradicional. 
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A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 4,95 x 15,42 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87525814 13-07-2020

FRASE 

66 
Se o turismo 
de baixo 
custo 
significa 
turismo 
excessivo, 
então isto 
deve ser 
evitado. 

ALESSANDRA PRIANTE 
Diretora regional da 

Organização Mundial 
do Turismo 

Página 7



A8 Primeira Escola de Kiteboard de Portugal nasce na Fuseta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1086634d

 
O Clube Naval da Fuzeta anunciou, no dia 11 de julho, a criação da primeira escola de kiteboard do
país, que irá funcionar nas instalações da sede provisória localizadas na Zona Ribeirinha da Fuseta,
junto ao canal marítimo. A cerimónia, que contou com a participação de José Salvador Mendes
Segundo, presidente do Clube, António Roquette, presidente da Federação Portuguesa de Vela,
António Camacho, vereador da Câmara Municipal de Olhão, Manuel Carlos, presidente da União de
Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta, e Fátima Catarina, vice-presidente da Região de Turismo do
Algarve, entre outros convidados, serviu igualmente para falar da segunda edição do Campeonato
Nacional de Kiteboard, a disputar-se, nos dias 12 e 13 de setembro, na Ilha da Armona, em frente à
Fuseta.
 
Kiteboard que é a nova designação para o kitesurf, porque este deixou de ser olhado simplesmente
como uma atividade de lazer e assumiu-se como modalidade desportiva federada e que fará parte,
inclusive, dos Jogos Olímpicos de 2024. Razão que justificou também a criação, no concelho de Olhão,
da primeira escola de kiteboard vocacionada exclusivamente para a formação, no seguimento do
tremendo sucesso que teve, em 2019, o primeiro campeonato nacional de kiteboard, organizado pelo
Clube Naval da Fuzeta. "Este ano fomos novamente escolhidos para a organização da competição, nas
classes de TT:R, o massivo, que toda a gente conhece, em formato slalom; de Foil, em formato race;
e de Wingfoil, em formato race", adiantou Ricardo Magalhães, o coordenador da secção vela neste
clube algarvio.
 
Ricardo Magalhães, do Clube Naval da Fuzeta
 
Com mais de três décadas de existência e um fôlego acrescido imprimido por uma nova geração de
dirigentes, o Clube Naval da Fuzeta conta com 16 atletas federados em kiteboard, o que o torna um
dos mais representativos desta modalidade a nível nacional, "porque a Fuseta tem um potencial único
para este desporto e uma massa considerável de jovens que estavam de costas voltadas para o mar,
o que não se compreende numa terra de pescadores", explica Ricardo Magalhães. "Tivemos um ano
bastante intenso, com a criação desta sede provisória, que oferece todas as condições aos nossos
sócios e atletas, mas também com a organização da primeira Pan do Campeonato Nacional de
Windsurf, no Alqueva, e do primeiro Campeonato Nacional de Kiteboard, aqui na Fuseta. No final de
julho, vamos ter o Campeonato Nacional de Windsurf Slalom, no Martinhal, no concelho de Vila do
Bispo, e depois, em setembro, a segunda edição do Campeonato Nacional de Kiteboard", evidencia o
dirigente.
 
O kiteboard está a tornar-se, de facto, numa modalidade desportiva muito exigente e profissional,
mas Ricardo Magalhães defende que a componente de lazer nunca pode desaparecer. "As pessoas
primeiro experimentam, numa toada de divertimento, para ver se gostam. Depois, uns fidelizam-se à
modalidade e começam a competir. A grande mudança deu-se, sem dúvida, com a inclusão do
kiteboard nos Jogos Olímpicos e o Clube Naval da Fuzeta foi pioneiro ao compreender a necessidade
de apostar forte na formação. Somos o clube com maior número de licenças desportivas em Portugal,
atletas que são do Algarve, mas de outros pontos do país também, até mesmo estrangeiros", indica o
entrevistado, um crescimento que se deve às condições excecionais da Fuseta para a prática desta
modalidade, repete Ricardo Magalhães. "Conseguimos abranger todos os tipos de atletas. Temos uma
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parte interior de Ria que permite aos mais novos darem os primeiros passos em total segurança e
depois temos o mar para os mais velhos evoluírem. Estamos a 100 metros da Barra e do Mar e a Ria
Formosa é um sítio fantástico para estes desportos", garante o dirigente, acrescentando que qualquer
pessoa se pode tornar sócio do Clube Naval da Fuzeta e ter uma primeira experiência no kiteboard.
"Qualquer desporto implica um investimento financeiro, mas não considero que, nesta modalidade, ele
seja muito caro. Para além disso, o retorno, em termos de sensações, de prazer, é maravilhoso".
 
A importância do Clube Naval da Fuzeta no contexto nacional foi atestada pela deslocação, nesta
manhã de sábado, diretamente do Porto, de António Roquette, presidente da Federação Portuguesa de
Vela. "Há que reconhecer o trabalho que o clube está a realizar, são 91 licenças desportivas. Apesar
das suas dificuldades, tem vindo a criar um contexto muito agradável, tanto no windsurf, como no
kiteboard. E, por isso, a Federação vai hoje oferecer mais quatro pranchas tecno ao Clube Naval da
Fuzeta", revelou. "A nossa vontade é levar a Paris, aos Jogos Olímpicos de 2024, um representante de
kiteboard, masculino ou feminino, e é aqui que se vão formar os atletas do futuro. Um projeto
olímpico não se faz em três ou quatro anos, mas sim em oito anos, temos que começar cedo a dar
formação aos mais jovens. E o Algarve até já tem uma medalha olímpico de vela, com o Hugo Rocha e
o Nuno Barreto", recordou António Roquette. "São cerca de 12 clubes no Algarve com bastante
atividade, provavelmente será a região de Portugal mais importante neste momento, em quantidade e
qualidade".
 
Ricardo Magalhães, Francisco Sousa e Paulino Pereira
 
No momento dos discursos oficiais, José Salvador Mendes Segundo lembrou que o Clube Naval da
Fuzeta nasceu em 1986 e que teve uma vida risonha até ter ficado sem a sua sede, seguindo-se anos
de alguma letargia. "Há quatro ou cinco anos, a juventude começou a tomar novamente conta do
clube e, desde que temos esta sede provisória na Zona Ribeirinha, nota-se um grande aumento de
sócios e atletas, e de todas as idades. Temos algumas limitações, vamos falar com a Câmara Municipal
de Olhão e com a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, com a Federação Portuguesa de
Vela e com o Instituto Português do Desporto e Juventude, a ver aquilo em que nos podem ajudar",
afirmou o presidente do Clube Naval da Fuzeta, que possui, atualmente, 46 atletas federados, entre os
quais 6 adultos e 8 jovens a competir em windsurf e 16 adultos a competir em kiteboard. Atletas que
são treinados por Paulo Sousa, no windsurf, e Francisco Sousa, no kiteboard, coordenados por Ricardo
Magalhães.
 
Da parte da Câmara Municipal de Olhão, a resposta aos pedidos de apoio do Clube Naval da Fuzeta
tem sido sempre positiva, recordou o vereador António Camacho, que não escondeu a satisfação de
"voltar a ver a Fuseta com uma forte dinâmica desportiva no âmbito das atividades náuticas". "Nunca
recusamos a nossa ajuda às suas ações, mas também à construção do seu espaço da sede, no âmbito
dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo que assinamos com vários clubes do concelho.
E que se estendem à organização de eventos como o Campeonato Nacional de Kiteboard", afirmou o
autarca. "É um ressurgimento feliz de um clube numa Fuseta que tanto o merece", reforçou António
Camacho. Já Fátima Catarina, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, sublinhou a
importância do turismo náutico para o Algarve. "Para além do  sol e mar , as atividades que se
realizam no mar permitem atenuar a sazonalidade, uma vez que se praticam ao longo de todo o ano.
Por isso, há que realçar esta nova dinâmica do Clube Naval da Fuzeta e ajudaremos na medida das
nossas possibilidades, nomeadamente na divulgação dos eventos que organizam".
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina
 
Daniel Pina
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A10

365 Algarve está de regresso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/07/2020

Meio: Pporto dos Museus Online

URL: https://www.pportodosmuseus.pt/2020/07/12/365-algarve-esta-de-regresso-2/

 
A quarta edição do programa cultural 365 Algarve está de regresso, a partir do dia 15 de julho.
 
O programa arranca com o Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão (FICLO), entre 15 e
21 de julho, este ano com mais atividades ao ar livre, com teatro de rua a 16 de julho, em Faro, no
dia 18 de julho, em Vila Real de Santo António, com "À Babuja", do LAMA Teatro.
 
Entre 25 de julho e 29 de agosto, a antiga Cadeia de Lagos, recebe uma viagem de descoberta da arte
urbana presente na cidade com Street Art Lab.
 
O programa 365 Algarve tem como objetivo combater a sazonalidade e mostrar que a oferta cultural
também pode ser um elemento de atração para quem visita a região fora da época alta.
 
Para mais informações (+)
 
[Additional Text]:
365 Algarve
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A11

 
TVI 24

 	Duração: 00:20:14

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87530018

 
12-07-2020 23:12

1 1 1

Impacto do bloqueio dos corredores aéreos sobre o turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=47e612e4-af17-4f97-940c-

25e23b1278d1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Impacto do bloqueio dos corredores aéreos sobre o turismo com a análise com Ricardo Monteiro,
comentador da TVI, e o o engenheiro João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
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A12

 
SIC

 	Duração: 00:06:42

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87524321

 
12-07-2020 20:58

1 1 1

Noites no Algarve em pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3da770ee-7063-4f8a-a465-

7ff840a41c7a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nem bares, nem pistas de dança, nem festas com muita gente. Este ano, as noites do Algarve vão ser
muito diferentes do habitual. Os empresários e os turistas ainda se estão a adaptar ao mesmo tempo
que as autoridades fazem cumprir as regras.
Declarações de Tiago Jacinto, sub-comissário da PSP de Faro.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-07-13 06:41
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-13 07:35
 SIC - Jornal da Noite , 2020-07-13 21:00
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-13 08:34
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-13 06:42
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-13 07:36
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-13 08:35
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-13 10:39
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A13

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:54

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87523817

 
12-07-2020 20:22

1 1 1

Zoológicos em crise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=44ff77bc-e842-4b4b-bb49-

c4e7668cb239&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve os parques zoológicos sofrem com a falta de visitantes. Com lotações reduzidas e menos
turismo na região, alguns espaços temem pelo futuro dos animais selvagens.
Declarações de Élio Vicente, Biólogo Zoomarine; Ana Correia, Bióloga; Lisa Canez, Diretora Krazy
World; Paulo Figueiras, Diretor Zoo de Lagos.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-13 07:54
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-13 09:52
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-13 07:54
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-13 09:52
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-13 11:43
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A14

 
CM TV

 	Duração: 00:01:54

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 87523809

 
12-07-2020 20:15

1 1 1

Milhares de turistas no Litoral Alentejano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f716ff6e-f8ae-4b9c-969b-

a7da9a9f6acf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Milhares de turistas que escolheram o Litoral Alentejano para passar este fim de semana,
aproveitando o sol e ainda a tranquilidade da região.

 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2020-07-13 06:51
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RTP 3

 	Duração: 00:04:13

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 87522630

 
12-07-2020 14:13

1 1 1

Praias fluviais estão a atingir a lotação máxima de Norte a Sul do país

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ef519e2-b328-4406-bfde-

d8038da3496d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As praias fluviais estão a atingir a lotação máxima de Norte a Sul do país. A repórter Sónia Silva está
na Praia do Azibo, em Macedo de Cavaleiros.
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RTP 1

 	Duração: 00:04:07

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87520403

 
12-07-2020 14:08

1 1 1

Está a ser lenta retoma do turismo em Aveiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=abea2656-f04f-4840-8125-

c9eb855804b9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está a ser lenta retoma do turismo em Aveiro. Os operadores queixam-se de quebras avultadas, numa
altura em que a procura é maioritariamente feita por turistas portugueses.
Declarações de Raquel Nunes, Viva a Ria; Virgílio Porto, Viva a Ria; Carla Santos, Hotel Salinas;
Delfim Filho, Hotel Meliá Ria.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-07-12 19:47
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-13 09:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-13 09:48
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SIC

 	Duração: 00:02:30

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87520174

 
12-07-2020 13:39

1 1 1

Parques aquáticos reabrem no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8403448d-d9be-4458-a1f8-

11702b7abfb7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Metade dos parques aquáticos do Algarve já reabriu. Os diretores reconhecem a dificuldade do
momento e não esperam ter lucros este Verão.
Declarações de Élio Vicente, diretor de relações externas do Zoomarine; Paulo Sardinha, diretor do
Slide & Splash.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-07-12 12:39
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-12 13:39
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-12 11:31
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-12 16:36
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-12 17:24
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-07-12 19:48

Página 17



A18

 
TVI

 	Duração: 00:02:22

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87520236

 
12-07-2020 13:36

1 1 1

Açores Turismo na ilha de São Miguel

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=31cc72b7-86c2-4c87-a39f-

1b0637ab2143&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na ilha de São Miguel, a principal porta de entrada nos Açores, julho costuma ser sinónimo de
enchente, em lagoas miradouros e outros pontos turísticos. Este ano, a realidade é diferente e o
melhor da ilha continua a ser apreciado, mas agora pelos residentes.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-12 13:36
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-12 16:30
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-12 19:43
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-13 09:45
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-13 09:46
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-12 00:45
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-12 03:30
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-13 06:26
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-12 15:27
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RTP 1

 	Duração: 00:03:01

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87520139

 
12-07-2020 13:26

1 1 1

Aeroportos a meio gás

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9014609e-7147-4b91-bc15-

2cc65c94168d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ainda está longe da normalidade, o movimento nos aeroportos. Quer nas partidas, quer nas chegadas,
o número de passageiros é agora muito menor e os turistas estrangeiros que chegam a Portugal são
ainda poucos.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-07-12 14:26
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-12 15:29
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-13 07:51
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-12 19:17
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-13 08:51
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-13 07:51
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-13 08:51
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CM TV

 	Duração: 00:01:46

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 87520872

 
12-07-2020 13:21

1 1 1

Onda de calor em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=00f206c6-933b-40f7-a442-

aebb4b4beecd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As temperaturas vão subir já a partir de amanhã. Em algumas regiões, vão chegar aos 40 graus como
é o caso de Lisboa e Setúbal, e por isso, mesmo está em causa o risco elevado de incêndio.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal - 20h , 2020-07-12 20:13
 CM TV - Notícias CM , 2020-07-13 06:47
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RTP 1

 	Duração: 00:03:37

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87519966

 
12-07-2020 13:10

1 1 1

Onda de calor - direto da Praia do Azibo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c459c5c2-423c-4ab9-ae24-

a9240dc12ae3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Praia fluvial do Azibo lotada.
Direto do local.
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 9,84 x 6,42 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87516280 12-07-2020

no 

. 4 

M114 
4

1
, 

• Queda de 90% nos utilizadores 

Concessionários 
de praia em apuros 
131 Os concessionários de 
praia queixam-se da dimi-
nuição de utentes e dizem 
que não estão estão a conse-
guir "fazer face aos prejuí-
zos". O presidente da Fede-
ração de Concessionários de 
Praia diz que situação é grave 
no Algarve, com perda de 
turistas na ordem dos 90%. • 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87516272 12-07-2020

Silvia Gonzalez 
Tuke D w'rours 

"isto atida complicado 
porque nao ha t arrimo e 
mui! das se:tet.vas es-

 

ta() a talhar. Nao pode 
continuar assim" 

Martina Coin 
TOtit 

"Num dia instamos mc, 
noutrodi.i pior. 1..s 

pormos chie t.411  ago,tt 
a tlaçítt) ja t'Nit"Yía tuia 
1104 tlieniffi "  
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O limite máximo de participantes por grupo é 20 

ko• 

            

      

rt, 

      

          

ceaeo 

  

             

             

             

  

.41F,  

          

4:1•74%, . '' ro.« "Çe > . 

0‘ ek,r,,,400 

Zlit'  ~ ..'2047 ~ . ":- ." '.1" 

a}X . X ''  

t is 
:  "  ', . . , 

-~ , ..,4>. 

           

            

   

rrv 

        

           

fi 

             

Se antes eram grupos de 3o, agora são três ou quatro pessoas As visitas costumam começar na Praça da Liberdade 

TESTEMUNHOS 

Sofia Frias 
sofia.frias@jn.pt 

TURISMO  Estão de volta, os guar-
da-chuvas coloridos já pintam a 
Baixa, mas os guias turísticos que 
fazem circuitos gratuitos pela ci-
dade (o cliente, no fim, paga o que 
quiser) estão a ressentir-se da fal-
ta de turistas. Já começam a apare-
cer mais grupos, na esmagadora 
maioria de espanhóis, mas o movi-
mento está muito longe da azáfa-
ma de anos anteriores. 

"Os primeiros dias foram piores. 
Agora já se começa a ver mais pes-
soas a quererem conhecer a cida-
de", começa por contar Silvia Gon-
zalez. "Neste momento, recebe-
mos principalmente espanhóis, 
mas antes da pandemia era um 
pouco de tudo", explica a funcio-
nária da Take True Tours. 

A espanhola, facilmente identi-
ficada pelos clientes por segurar 
um guarda-chuva azul, retomou 
as visitas guiadas no início deste 
mês e, para já, a adesão é pouca.  

"Costumávamos receber grupos 
de 20/30 pessoas, mas agora apa-
recem três a quatro visitantes. Às 
vezes vem mais gente, mas não é 
habitual", confessa. 

HÁ DIAS SEM QUALQUER PESSOA 
Nos Aliados, Silvia Gonzalez não 
é a única guia que espera pelos tu-
ristas. "Estávamos habituados a 
ter muita procura, mas agora o 
máximo de pessoas que tivemos 
num dia foi 20. Há dias em que 
não aparece ninguém", diz Marti-
na Coin, que segura um guarda-
-chuva verde. "Neste momento, 
estamos dependentes de espa-
nhóis, quando antes também con-
seguíamos dar visitas em inglês", 
acrescenta a jovem italiana. 

A guia da 1.2 Tours já trabalha na 
área há três anos e estava habitua-
da a que nos meses mais quentes 
chegassem a orientar 15 grupos 
por dia, com 30 pessoas cada. "O 
negócio este ano ia ser muito bom. 
Trabalhamos bastante bem em fe-
vereiro e estávamos a contar com  

muitas pessoas no verão". A preo-
cupação de Martina Coin relativa-
mente ao futuro não passa desper-
cebida. A italiana acredita que este 
ano "o turismo está tramado". 

Ana Sousa, proprietária de ou-
tra empresa que também fornece 
visitas guiadas gratuitas, olha 
com esperança para o futuro, mas 
admite que a quebra vai ser gran-
de. "Este ano vai ser 20% ou 30% 
do que era nos anos anteriores. 
Não há possibilidade de ser o que 
era, isto vai ser muito devagari-
nho", afirma. "Acredito que até à 
Páscoa [2021] vamos sentir ple-
namente os efeitos da pande-
mia", completa. 

Para já, são grupos pequenos, de 
10 a 12 pessoas, que participam nas 
visitas guiadas, de duas horas e 
meia, organizadas por Ana Sousa. 
Os participantes costumam vir da 
Alemanha e da Suíça, com "sede 
de conhecer novas culturas", ex-
plica a proprietária. "As pessoas es-
tão mortinhas por viajar após esta-
rem presas tanto tempo", diz. 

Participação com 
as regras da Direção-

 

-Geral da Saúde 
De acordo com as regras da 
Direção-Geral da Saúde 
(DGS), podem participar 20 
pessoas em simultâneo nas 
visitas guiadas. O uso de 
máscara é também obriga-
tório, mesmo sendo ativi-
dades ao ar livre. Para ga-
rantir a segurança de quem 
comparece nos circuitos, 
Ana Sousa explica que é 
obrigatório fazer reserva 
prévia. "Os turistas ao faze-
rem a marcação prévia es-
tão a fornecer-nos o seu 
contacto. Caso tenhamos 
conhecimento de que um 
deles contactou com um in-
fetado, podemos avisar os 
outros". 

Guias regressam às ruas 
do Porto mas faltam turistas 
Empresas que proporcionam visitas gratuitas acreditam que o setor vai sofrer queda 
grande, pelo menos até ao fim do ano. Por agora, são espanhóis quem mais visita a cidade 
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CRESC Algarve 2020 apoia dinamização, promoção e desenvolvimento do património
cultural
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d2fb111b

 
O Programa
Operacional CRESC Algarve 2020 publicou esta semana o Aviso n.º ALG-14-2020-15, que prevê o
financiamento de eventos associados ao
património, à cultura e a bens culturais, com elevado impacto em termos de
projeção da imagem da região, através da programação em rede a nível
intermunicipal e/ou regional, bem como a divulgação e integração territorial,
através de iniciativas de cooperação territorial e institucional que permitam
integrar a programação cultural, as visitas guiadas e a divulgação de equipamentos
e bens culturais do Algarve.
 
O objetivo específico deste concurso é conceder apoios
financeiros aos investimentos que visem promover a dinamização, promoção e
desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e
competitividade dos territórios designadamente através da sua qualificação e
valorização turística, favorecendo a cooperação, as parcerias e o trabalho em
rede dos Municípios, entidades privadas sem fins lucrativos e dos agentes
culturais, mediante protocolo. A duração das operações poderá atingir o máximo
de 18 meses e a taxa de cofinanciamento terá uma natureza regressiva, sendo de
100 por cento no primeiro ano e, caso a programação cultural seja realizada de
forma continuada, de 95 por cento no segundo ano da operação.
 
As candidaturas
podem ser apresentadas até 31 de agosto e a dotação do cofinanciamento FEDER a
atribuir à totalidade das operações a selecionar no âmbito do presente Aviso é
de 800 mil Euros.
 
Daniel Pina

Página 24



A25

Seis associações empresariais receiam "milhares de insolvências" na região - Jornal
do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ed5c9472

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Seis associações empresariais do Algarve lançaram um apelo à mobilização de todos os empresários
na defesa da Economia, das empresas e do emprego, na sequência da decisão do Reino Unido de
exigir quarentena aos visitantes de Portugal, que consideram "um golpe profundo, nas expectativas
dos empresários e da economia da região, cuja consequência pode originar milhares de insolvências".
 
Em documento conjunto, as associações ACRAL, AHETA, AIHSA, CEAL, NERA E ANJE-Algarve fazem o
ponto da situação da economia regional, considerando que o Algarve é a região mais afetada do País.
 
"A consequência imediata na região foi a paralisia da actividade do principal sector económico, - o
Turismo - com o quase total encerramento das unidades de alojamento, em consequência da paragem
brusca das viagens turísticas".
 
Os empresários sustentam que a quebra abrupta do fluxo de turistas, 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, equipamentos, etc".
 
Lembram que, segundo dados do INE, o universo empresarial do Algarve regista 70 mil empresas em
todos os sectores de atividade, das quais 20 mil são sociedades e asseveram que esta situação gerou
quebras de atividade das empresas dos diferentes sectores que atingiu 90%.
 
"Gerou desemprego e travou a contratação de trabalhadores para o verão. Congelou o investimento.
Entretanto 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".
 
Para os subscritores, a quebra destes mercados turísticos, em especial o britânico, defrauda não só as
expectativas de atenuação dos prejuízos das empresas, acumulados desde março,
 
como a esperança de enfrentar a época baixa em melhores condições.
 
As Associações Empresariais do Algarve subscritoras, apelam ao Governo para que
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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.
 
Classificam o Plano Especial de Recuperação do Algarve, anunciado pelo ministro da Economia, como
"uma boa notícia", que as associações empresariais esperam que contenha as soluções adequadas à
situação.
 
"O Algarve, pelas características da sua economia e da especificidade e da sua estrutura (peso
significativo do turismo, existência de outros sectores indispensáveis, estrutura empresarial dominante
de PME'S, tipologia de emprego, alta sazonalidade), necessita de uma estrutura económica equilibrada
e consistente", prosseguem.
 
Concluem dizendo que a região 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 proposta
recentemente pela União Europeia".
 
ACRAL, AHETA, AIHSA, CEAL, NERA e ANJE anunciam que vão solicitar audiências para apresentar ao
Governo, em particular ao Ministro da Economia e ao Presidente da República, estas linhas de trabalho
e um pacote de propostas com medidas concretas.
 
TagsACRAL aheta AIHSA ANJE Algarve CEAL crise crise económica empresários insolvências nera
Quarentena Reino Unido
 
João Prudêncio
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ESTÁVAMOS TÃO EMBEBECIDOS COM A GRANDIOSIDADE DOS NOSSOS NÚMEROS,
QUE ESQUECEMO-NOS QUE LÁ FORA HÁ UM MUNDO REAL E CONCORRÊNCIA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=46570a5b

 
A 27 de julho, o Reino Unido vai realizar uma reavaliação da lista de países isentos de quarentena nas
chegadas ao Reino Unido, da qual Portugal foi excluído devido aos surtos de covid-19.
 
Mesmo que Portugal seja incluído na nova lista, o impacto negativo que esta exclusão tem no turismo
nacional é já  devastador .
 
Para Eliseu Correia, fundador e proprietário da EC Travel, DMC especialista no Algarve e na Madeira, a
exclusão da primeira lista de 65 países afeta sobretudo a imagem de Portugal como destino seguro,
tendo sido  altamente afetada .
 
Quanto às previsões de recuperar algum mercado britânico após o novo anúncio, o responsável
considera que Portugal já só deverá conseguir  migalhas  do bolo de turistas britânicos que vão viajar
este verão.
 
Se alguém julga que no dia 4 ou 5 de agosto ainda vai ter uma avalanche de clientes para setembro
ou outubro ou para o próprio mês de agosto, pode esquecer isso, porque quando chegar a nossa vez
de ir ao bolo só vão haver migalhas .
 
Como explicou o responsável ao Publituris, os destinos concorrentes, como Espanha, Itália e até a
Grécia, que só vai abrir aos turistas britânicos a partir de 15 de julho,  vão obviamente deixar muito
pouco do que sobra daquilo que são os potenciais clientes do mercado britânico para viajar .
 
Para o empresário de Turismo, esta situação é única e exclusivamente responsabilidade da gestão que
Portugal fez nos últimos dias.
 
Nos últimos 15 dias antes do anúncio do Reino Unido, todas as notícias, todos os indicadores que
tínhamos a nível nacional foram todos negativos e ninguém teve a capacidade diplomática nem
intelectual de inverter esse processo .
 
Eliseu Correia considera que esta situação não se deve à estratégia dos espanhóis, italianos ou gregos,
mas sim  à completa apatia e incapacidade de quem comanda de resolver os problemas e
salvaguardar os interesses do nosso país .
 
Estávamos tão embebecidos com a grandiosidade dos nossos números Covid e com o óptimo trabalho
que estávamos supostamente a fazer e esquecemo-nos que lá fora há um mundo real e há
concorrência , remata.
 
Quanto às soluções para colmatar a lacuna de turistas britânicos no destino, o responsável aponta o
dedo às  ligações aéreas miseráveis , sobretudo desde o Algarve, que existem para o mercado
alemão, que poderia atenuar esta ausência.
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Eliseu Correia dá ainda como exemplo a estratégia adotada pela Grécia, país que só admite
passageiros britânicos a partir de meados do mês.
 
Os gregos têm ligações privilegiadas com a Alemanha e deram toda a prioridade ao mercado alemão,
sabendo que este não convive bem com o mercado britânico.
 
Assim, abriram eles próprios um corredor de segurança para o mercado germânico até dia 15 para os
deixar à vontade e para estes dizerem quão seguro é a Grécia.
 
Só depois vão abrir uma segunda fase aos britânicos, quando as coisas já tiverem equilibradas da
parte deles .
 
No que diz respeito ao mercado nacional, o responsável da EC Travel realça que este sempre foi um
mercado importante para o Algarve.
 
Contudo, além de existirem muitas unidades hoteleiras que  não têm tradição no mercado nacional ,
há muitos portugueses que não vão sequer conseguir fazer férias este ano, seja porque já as
utilizaram na altura do confinamento, seja porque estão desempregados ou as suas empresas faliram.
 
Este ano não vamos ter mais portugueses a fazerem férias em Portugal, porque uma grande fatia dos
portugueses não vai ter condições nem económicas nem sociais para o fazer.
 
Assumir a importância do Turismo
Esta situação com o mercado britânico vem agravar o estado das empresas turísticas que tinham
depositado esperanças na abertura de um corredor de segurança para o mercado britânico.
 
Era a última esperança que tínhamos de recuperar alguma normalidade .
 
Para o responsável, chegou o momento de se olhar para o Turismo  com pragmatismo e não com
hipocrisia e falsas promessas .
 
E a melhor forma para  demonstrar que têm alguma consideração por esta área e que acreditam nela,
é rapidamente arranjarem investimentos, fundos a fundo perdido para as empresas sobreviverem ,
indica, salientando que a atual situação vai levar ao encerramento de  dezenas, se não forem
centenas, de empresas até ao fim do ano .
 
Como profissional de Turismo, e julgo que posso falar pelos meus colegas, estamos fartos de receber
os louros de que somos muito bons para a economia, mas quando estamos na mó de baixo ninguém
nos dá a mão seja pelo que for .
 
Ao Publituris, Eliseu Correia apontou ainda para a necessidade de se reabrirem os bares e discotecas.
 
O que é preferível: termos bares e discotecas abertos devidamente controlados, higienizados,
preparados, aprovados e legalizados, ou é preferível termos festas ilegais em bombas de gasolina, em
vivendas seja onde for?
 
Devíamos pensar nisso.
 
O responsável da DMC salienta que a animação noturna tem a sua relevância num destino turístico e
que os últimos acontecimentos que se têm verificado no destino, como as festas ilegais ou o
descontrolo de turistas em festa nas ruas algarvias, não contribuem positivamente para a imagem de
destino seguro que o país quer transmitir.
 
Por: Publituris
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Entrevista | Elidérico Viegas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/07/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.avozdoalgarve.pt/d/entrevista-elidrico-viegas/45584

 
Elidérico Viegas, Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, fala-
nos sobre o impacto que a pandemia provocada pelo Covid-19 causou nos hotéis e empreendimentos
turísticos do Algarve.
 
A Voz do Algarve: Como presidente da direção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos
do Algarve (AHETA), qual é o impacto provocado pelo Covid-19 na região do algarve, a nível turístico
e económico?
 
Elidérico Viegas: Como sabemos o setor turístico foi o mais afetado em todo o mundo. Na região, mais
de noventa por cento dos hotéis encerraram, os restantes, embora tivessem permanecido em
funcionamento, não tiveram clientes durante sensivelmente três meses e as empresas viram as suas
receitas reduzidas a zero e numa forma totalmente inesperada. O impacto foi enorme quer nos hotéis
e nas empresas, quer nas empresas hoteleiras e turísticas, quer na economia da região, visto que a
mesma é muito dependente da atividade turística.
 
VA: Que apoios é que o governo tem dado para combater as repercussões que a pandemia irá causar
no turismo?
 
EV: Muitas empresas entraram em lay-off, embora tivessem sido acionadas outras medidas.
Continuamos, no caso de algumas empresas a aguardar ainda alguns apoios. Muitas delas já foram
objeto de um segundo pacote de medidas, que é aquele que interessa analisar neste momento, ou
seja, houve um alargamento do lay-off simplificado, no entanto as medidas não servem os interesses
da região e por isso, até setembro é espectável que os elevados níveis de desemprego no Algarve, nos
meses de março, abril e maio, irão subir exponencialmente uma vez que entramos em época baixa
novamente.
 
Para além destas, outras medidas, nomeadamente para apoios financeiros e capitalização de
empresas, tudo isso está ainda dependente das verbas que irão chegar da União Europeia. Portanto,
estamos numa situação de empasse e expectativa relativamente aquilo que se vai passar. As
empresas estão com uma dificuldade acrescida, pelo facto de terem deixado de ter receitas e ao
mesmo tempo tem dificuldade em ter apoios financeiros que permitam suportar este período de
dificuldades em que o negócio é inexistente.
 
Anteriormente, o turismo confrontava-se com uma falta de mão de obra generalizada e atualmente
confrontamo-nos com o oposto, que é o excesso de mão de obra
 
VA: Tem ideia de quantos hotéis e empreendimentos turísticos no Algarve estão ainda encerrados? E
quando irão reabrir ou não terão capacidade de o fazer?
 
EV: Nós sabemos que 85% dos hotéis e empreendimentos que encerraram manifestaram tenções de
reabrir, alguns em junho e outros em julho, embora estejamos a assistir a alguns desses
estabelecimentos, a um atrasar dessa reabertura. Tudo isto deve-se ao facto de falta de clientes,
naturalmente e não havendo reservas, os hotéis e empreendimentos vão retardando a reabertura,
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embora a grande maioria tenha manifestado a intenção de reabrir já este verão.
 
VA: É conhecido o número de empresas que recorreram ao lay-off no Algarve? Em que medida a
retoma controlada do turismo poderá afetar e até levar ao encerramento de várias empresas?
 
EV: Numa maneira geral, todas as empresas aderiram ao lay-off simplificado, excetuando aquelas que
por razões várias não o puderam fazer, quer seja porque não cumpriam os requisitos exigidos com
dividas à segurança social e ao fisco ou por outros motivos, mas quase a totalidade aderiu ao lay-off.
 
Para além disso, os trabalhadores que estavam previstos contratar na época turística, no fim de março
e início de abril, este ano como é obvio não se verificou, aumentando o número de desemprego da
região.
 
VA: Agora que a situação está a voltar à normalidade controlada, quais são as medidas a tomar ou já
tomadas por parte dos agentes turísticos e hotelaria?
 
EV: Estamos a retomar a atividade de uma maneira confiante e estamos conscientes que não vamos
ter um ano turístico, nem igual nem parecido ao que tivemos o ano passado. Este ano o que
perspetivamos é que as receitas possam abater os prejuízos que tivemos nos meses anteriores e isso
é algo positivo dentro do negativismo que temos sentido, bem como a crise que se instalou, a
chamada pandemia do coronavírus.
 
Os hotéis irão manter grande parte dos seus trabalhadores no lay-off, uma vez que não vão precisar
de todos eles para a taxa de ocupações dos hotéis e não irão contratar novos trabalhadores como
estava previsto inicialmente. Esta é a medida principal dos hotéis, evitar aumentar os seus custos e
reduzir a mão de obra que é o maior custo das unidades hoteleiras e obviamente tiveram de fazer
investimentos avultados, no sentido de criar condições de boas práticas para garantir a confiança aos
turistas e as consequentes utilizações de empreendimentos turísticos, sem que isso constitua uma
exigência desnecessária aos turistas e que isso não os desmotive a virem para o Algarve. Esses
manuais de boas práticas associados a investimentos significativos que os hotéis tiveram de fazer em
equipamentos e materiais que possam ser usados na gestão normal dos mesmos.
 
Estes vão desde máscaras a equipamentos mais sofisticados para desinfeção de quartos, zonas
públicas, alojamentos, trabalhadores, clientes, entres outros. Tudo isto requereu investimentos
significantes e que de uma maneira geral todos os hotéis da região aderiram a essa prática e
adaptaram os seus planos de contingência a estas necessidades quer seja no distanciamento como na
higienização, que atualmente, essas são as condições necessárias para que as pessoas possam
frequentar lugares públicos. Os clientes devem ser responsáveis cumprindo as regras quer seja de
distanciamento como de higienização e proteção, mas cabe aos hotéis a maior responsabilidade para
que tudo corra corretamente. Acreditamos que as práticas adotadas pelos hotéis serão suficientes
para a não disseminação e propagação do vírus.
 
Penso que a partir da Páscoa do próximo ano iremos reiniciar o ano turístico com força, de um modo
progressivo e que isso se reflita tanto no Algarve como na qualidade de vida dos algarvios
 
VA: Relativamente ao desemprego, quais são os números de desempregados e como é que essa
situação está a ser controlada?
 
EV: É difícil dizer com exatidão porque é variável, muitas empresas optaram pela extinção dos postos
de trabalho dos bares, restaurantes, etc. Isto porque perceberam que este ano não iriam ter clientes,
então optaram por não reabrir. Sabemos que o número de trabalhadores contratados especificamente
para a época turística rondará cerca de 4000 pessoas que não terão sido contratadas para esses
efeitos, a esses juntar-se-ão aqueles que apesar de terem contratos fixos com os empreendimentos
irão perder os seus postos de trabalho. No caso da hotelaria e do alojamento, essa situação só se vai
fazer sentir mais em termos de números a partir do mês de setembro e outubro.

Página 30



 
VA: Ao nível económico, já existe algum estudo ou informação fidedigna sobre o impacto do Covid-19
no turismo? Qual é o valor estimado, em milhões de euros das perdas dos hotéis e empreendimentos?
 
EV: Falando nos hotéis e empreendimentos turísticos classificados oficialmente, esses geram ou
geravam em 2019 um total de 1 250 milhões de euros anuais. Neste momento, é possível prever e na
melhor das hipóteses, haverá uma faturação inferior em mais de 800 milhões de euros, ou seja 60% e
65% a menos, uma vez que que ainda temos alguma espectativa para aumentar as receitas com o
aumento da procura, quer de mercado externo, quer de mercado interno neste mês e no mês de
Agosto que são os meses por excelência do turismo no Algarve.
 
Segundo as Nações Unidas, atribuem Portugal uma perda de 12,4 mil milões de euros da atividade
turística, se considerarmos que o Algarve é mais de 40% deste valor verificamos que o Algarve sofrerá
uma grande perda este ano, a rondar aproximadamente os 6,5 milhões de euros que é uma verba
astronómica para a região.
 
VA: Que expectativas é que tem para o futuro do turismo no Algarve? Acredita que o impacto das
notícias sobre as festas em Lagos e a situação do corredor aéreo Portugal Reino Unido, possam afetar
a vinda de turistas para Portugal?
 
EV: O turismo, tradicionalmente e em períodos de crise é o primeiro setor a ser afetado e a recuperar,
no entanto, desta vez não se irá verificar. Foi sim o primeiro setor a ser afetado mas não o primeiro
setor a recuperar, isto porque nós dependemos muito de fatores externos e não sabemos o que se vai
passar ao nível do setor aéreo, isto porque as companhias de aviação estão a restruturar-se e a
alterar o número de aviões e trabalhadores. Por outro lado, ao nível dos canais de distribuição de
férias que estão muito afetados e que terão de recuperar para que a atividade regresse a uma
normalidade.
 
Os negócios turísticos dependem deste circuito comercial, ou seja, transporte, ofertas de alojamento e
canais de distribuição e comercialização, embora, no caso do Algarve saibamos que "independent
treveller" vai ganhar uma importância crescente, será o turista que decide e marca as suas férias de
forma independente, ou seja marca o avião e o alojamento por si só, sem recorrer a um agente de
viagens que são fatores determinantes no turismo português. No caso do Algarve essas metas
obtiveram respostas satisfatórias já que estamos bem posicionados no mercado online.
 
Relativamente a todas as notícias negativas sobre Portugal e em relação ao coronavírus, não são
positivas, mas os nossos agentes de saúde agiram em conformidade e resolveram a questão em
pouco tempo. Tudo isso é visto como uma mais valia para a região e isso dá garantias ao exterior que
estamos preparados para enfrentar a pandemia e infeções caso elas venham a surgir. O Algarve como
um todo teve praticamente fora da pandemia, embora esteja a sofrer consequências de uma elevada
concentração de infetados em Lisboa e prejudica os interesses como é o caso do Algarve.
 
VA: Por exemplo nos Açores, o governo regional com a campanha "Viver os Açores" está a oferecer
um reembolso de até 175 euros a quem os visita, o que acha que deveria ser feito, para aliciar o
turista nacional e estrangeiro a visitar o a Algarve?
 
EV: Nos nunca vivemos uma situação como a que vivemos agora e, portanto, cada um toma as
medidas que considera mais adequadas, como é o caso específico dos Açores e da Madeira, entre
outros destinos que por ventura tomaram outras medidas, no entanto aquilo que estamos a fazer é o
adequado.
 
Por um lado, não estamos a ser desnecessariamente exigentes com a realização de testes e por outros
estamos a tomar medidas que são suficientes, ou seja, estamos a fazer "alguma" coisa para evitar a
propagação da doença e isso tem sido reconhecido por muitos dos estrangeiros que já começaram a
chegar a região. Tudo isto, pensamos estar correto e adequado, no entanto, se verificarmos que estas
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medidas são insuficientes, iremos adotar novas medidas.
 
Os negócios turísticos dependem deste circuito comercial, ou seja, transporte, ofertas de alojamento e
canais de distribuição e comercialização, embora, no caso do Algarve saibamos que "independent
treveller" vai ganhar uma importância crescente, será o turista que decide e marca as suas férias de
forma independente, ou seja marca o avião e o alojamento por si só, sem recorrer a um agente de
viagens que são fatores determinantes no turismo português
 
VA: Que mensagem ou recomendação gostaria de deixar aos trabalhadores de hotelaria e
empreendimentos turísticos no Algarve?
 
EV: Quero deixar uma mensagem de confiança para continuar a vida, não do mesmo modo como
fazíamos antes, mas que deve continuar. A vida não pode parar, o turismo não pode parar, nada pode
parar. Temos de ter confiança que aquilo que estamos a fazer é o mais indiciado para que possamos
retomar progressivamente uma normalidade que é necessária e desejável para que possamos manter
os nossos níveis qualitativos de vida.
 
A confiança é não só para os empresários como também para os trabalhadores que confrontados com
uma situação desta natureza devem ter espectativas positivas para esta nova normalidade e em
condições para contratar novamente trabalhadores. Anteriormente, o turismo confrontava-se com uma
falta de mão de obra generalizada e atualmente confrontamo-nos com o oposto, que é o excesso de
mão de obra.
 
Penso que a partir da páscoa do próximo ano iremos reiniciar o ano turístico com força, de um modo
progressivo e que isso se reflita tanto no Algarve como na qualidade de vida dos algarvios.
 
VA: O que acha que pode ser feito para reverter a situação do "corredor aéreo" entre o Reino Unido e
Portugal?
 
EV: O que nós achamos que deve ser feito é o seguinte: devemos ser capazes de atuar por duas
frentes, por um lado, resolver a questão do número de infetados da região de Lisboa, que penalizou a
região do Algarve e por outro lado, que o governo desencadeei as ações diplomáticas para ajudar a
reverter a situação com o governo britânico, embora este ano já haja pouca solução, visto que quem
viria para o Algarve no fim deste mês, já marcou as suas férias para outros locais.
 
Por: Carolina Figueiras

Página 32



A33

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:44

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87513955

 
11-07-2020 20:41

1 1 1

Impacto da pandemia na hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9717e174-bc46-47f6-a054-

91f76ad9bdca&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia obrigou a alterações no setor da hotelaria, em especial nos estabelecimentos que
funcionam com o chamado regime de tudo incluído. Um sistema onde toda a alimentação está incluída
no preço do alojamento e que este ano atrai essencialmente os turistas nacionais.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-12 09:22
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-12 09:22
 RTP 3 - 360 , 2020-07-11 22:55
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TVI

 	Duração: 00:01:31

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87513911

 
11-07-2020 20:11

1 1 1

Praias do Algarve com pouca afluência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=03539e54-e34c-4ca3-8b95-

a7b9ed43e306&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estamos no segundo fim de semana de julho e as praias do Algarve são uma ilustração real deste
tempo.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-11 20:11
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 23:15
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-11 01:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-12 08:41
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SIC Notícias

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 87512892

 
11-07-2020 16:10

1 1 1

Concessionários de praia com dificuldades

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=702b9794-f83b-4b4c-bcc2-

fa3ec46ac1b7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Tem sido um mês difícil para os concessionários nas praias da Costa de Caparica. Apesar das regras
de segurança estarem a ser cumpridas, as quebras na faturação estão a ameaçar os negócios.
Comentários de Miguel Inácio, proprietário de um restaurante; Acácio Bernardo, proprietário de um
bar de praia; João Carreira, pres. Federação Portuguesa de Concessionários de Praia.

 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2020-07-11 17:12
 SIC - Jornal da Noite , 2020-07-11 20:31
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-07-11 19:34
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-11 20:32
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-07-11 22:51
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-11 01:33
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TVI 24

 	Duração: 00:01:59

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87512651

 
11-07-2020 15:07

1 1 1

Chegada de turistas ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcac5b08-d388-436a-90bb-

fe6c51cf9e1f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Porto a chegada dos turistas ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro já se aproxima do normal.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 16:07
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 18:09
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TVI

 	Duração: 00:03:13

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87510889

 
11-07-2020 14:05

1 1 1

Óbidos em crise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=01cfc8a7-8c0e-4566-b984-

c7dbab11e5dc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E a pandemia afastou as multidões das ruas de Óbidos. O turismo começa a dar os primeiros sinais de
recuperação, mas ainda é mais intenso o canto dos pássaros.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-11 14:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 19:36

Página 37



A38

 
RTP 1

 	Duração: 00:03:21

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87510886

 
11-07-2020 14:03

1 1 1

Crise no turismo em Vila do Conde e na Póvoa de Varzim

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e490b18-db91-4b82-95b1-

d94bf3eb0076&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estão vazios os quartos e apartamentos de férias que todos os anos se enchem de turistas em Vila do
Conde e na Póvoa de Varzim. A pandemia afastou os clientes.
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TVI

 	Duração: 00:02:16

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87510858

 
11-07-2020 14:00

1 1 1

Noite algarvia a meio gás

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=26a78e7b-6fb9-46db-8bf4-

c20c248af0b7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Avenida Sá Carneiro em Albufeira, mais conhecida como a Rua da Oura, foi palco de alguns
ajuntamentos no início desta semana, mas as aglomerações tem diminuído ao longo dos dias. As
autoridades estão particularmente atentes.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-11 14:01
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 14:40
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 15:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 16:13
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 18:25
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 19:09
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-12 08:39
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TVI

 	Duração: 00:01:55

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87510360

 
11-07-2020 13:04

1 1 1

Algarve sem turistas britânicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8b449ded-2219-4f9c-90fe-

edf03c79fbd7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quem se chegar ao Reino Unido proveniente de alguns países como Portugal terá de fazer quarentena.
O Algarve, em particular, sofre com a falta de turistas, mas acredita que o Governo britânico pode vir
a reverter esta decisão. Até lá as praias, os hotéis e os restaurantes estão mais vazios.
Comentários de João Soares, Associação da Hotelaria de Portugal; João Fernandes, presidente da
Região de Turismo do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-11 13:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 14:38
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 15:09
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 16:11
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 17:07
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 18:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 19:34
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TVI

 	Duração: 00:04:45

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87510323

 
11-07-2020 13:00

1 1 1

Pandemia COVID-19: Número de turistas estrangeiros cai 98%

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2015b148-21ae-4e9c-8e2b-

c84dc783adda&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Europa sem fronteiras está a transformar-se numa Europa com fronteiras e a provocar tensão entre
países. O impacto na economia e no turismo é enorme, as dormidas de não residentes caíram 98%.
Num mundo em desconfinamento países como Alemanha, Espanha, Itália e França abriram as
fronteiras a quem venha de Portugal mas outros obrigam os países e os cidadãos a uma quarentena.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
Direto do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-11 13:00
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 14:35
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 15:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 16:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 17:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 18:07
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 19:11
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 22:30
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 23:18
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 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 00:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 02:22
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TVI 24

 	Duração: 00:01:24

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87508932

 
11-07-2020 09:29

1 1 1

Quebra no turismo afeta concessionários

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d23db17f-36db-46df-aa93-

627d53666c1d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os concessionários de praia tiveram o primeiro mês de época balnear positivo em termos de
segurança mas difícil em termos de negócio. De acordo com o presidente da Federação Portuguesa de
Concessionários de Praia, João Carreira, a situação afeta os empresários a nível nacional.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 10:29
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 11:18
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 12:19
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Restrições impostas 
por apenas 11 países 
põem em xeque 
40% do turismo 

Limitações novas e corte nas ligações aéreas 
comprometem diretamente mais de 7 mil milhões 
de euros em receitas turísticas. O mercado 
valia 18,4 mil milhões. Texto: Luís Reis Ribeiro 

Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, 
Noruega e Canadá são alguns países 
que impõem restrições relevantes 
aos seus residentes no regresso de 
viagens turísticas (as chamadas via-
gens não essenciais) a Portugal. No 
caso do Brasil e dos Estados Unidos 
faltam ligações aéreas, sendo que os 
EUA ainda nem sequer têm luz 
verde para se ligarem outra vez à 
Europa (só em caso de viagens pro-
fissionais e essenciais). 

Onze dos 22 maiores mercados 
emissores de turismo (dados do Tu-
rismo de Portugal referentes a 
2019) têm algum tipo de limitação 
para os seus residentes se procede-
rem de Portugal. Ou falta de procu-
ra e de meios para cá chegar. 

Em causa estarão mais de 7,3 mil 
milhões de euros em receitas turís-
ticas (referência anual), ou seja, está 
em xeque quase 40% do mercado 
do turismo total. Muitas dessas res-
trições já vêm de trás, como por 
exemplo os limites ou mesmo proi-
bição das viagens de avião. 

Mas algumas restrições são no-
vas. Ainda que possam ser tempo-
rárias, países como Reino Unido, 
Bélgica, Dinamarca e Áustria ca-
rimbaram Portugal ou algumas 
partes de Portugal como sendo de 
"alto risco" sanitário, desaconse-
lhando os seus nacionais a viajar 
para aqui em lazer e, nalguns ca-
sos, impondo mesmo quarentena 
obrigatória para quem o faça e qui-
ser regressar a casa. 

Alguns operadores do setor ouvi-
dos pelo Dinheiro Vivo dizem que 
estas novas restrições, mesmo que 
temporárias, são a machadada final 
que faltava na economia, inviabili-
zando o planeamento de férias em 
Portugal e a reserva de voos, hotéis 
e carros de aluguer por parte de mi-
lhares ou mesmo milhões de po-
tenciais turistas. 

O turismo era, até rebentara pan-
demia, o grande motor da econo-
mia e do emprego. Agora, passou a 
ser o grande peso morto. 

Um dos primeiros países a ex-
cluir Portugal da sua lista de desti-
nos foi a Dinamarca, que deu mais 
de 114 milhões em receitas turísti-
cas no ano passado. 

Em meados de junho, a Dina-
marca anunciou que iria abrir as 
suas fronteiras aos países europeus 
com baixo contágio de covid-19, 
mas excluiu desse "corredor" Por-
tugal e Suécia. 

No entanto, a maior bomba caiu 
depois. No início de julho, o Reino 
Unido anunciou que Portugal fica 
fora do seu corredor de turismo se-
guro. A decisão é temporária e será 
reavaliada no final deste mês, mas o 
potencial de destruição nas reser-
vas e planos de viagem dos britãni-
cos é enorme. 

O Reino Unido é só o maior 
emitente de turismo de Portugal. 
Em 2019, deu a faturar quase 3,3 
mil milhões de euros à economia 
portuguesa. Regiões como o Al-
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garve são das que podem ser mais 
devastadas com a decisão, mesmo 
que haja uma reavaliação da me-
dida mais tarde. 

As receitas geradas por turistas 
da Áustria atingiram os 179 mi-
lhões de euros, em 2019, segundo 
o instituto Turismo de Portugal. 

Mas o governo austríaco, para já, 
é claro. Portugal não é seguro: "O 
Ministério dos Negócios Estrangei-
ros da Áustria alertou para o risco 
elevado de visitas a Portugal. Reco-
menda-se o regresso à Áustria a to-
dos os viajantes austríacos." 

Esta semana foi a vez da Bélgi-
ca, que demonstrou alguma deso-
rientação e revela como o quadro 
das restrições pode mudar de um 
dia para o outro. Primeiro, o go-
verno do país decidiu classificar 
todo o território português como 
de risco elevado (nível laranja), e 
depois afinou ainda mais a bitola 
a desfavor de Portugal. Na quin-
ta-feira Lisboa passou a ser consi-
derada zona proibida (nível ver-
melho), obrigando os turistas 
belgas vindos da capital portu-
guesa a ser testados e a fazer qua-
rentena (14 dias, pelo menos). 

A Bélgica avisou que ia avaliar a 
situação diariamente, e ontem ali-
viou as restrições. O semáforo bel-
ga foi atualizado colocando Portu-
gal no verde, e apenas as 19 fregue-
sias da Grande Lisboa abrangidas 
pelo estado de calamidade conti-
nuam no vermelho. 

Mas o dano está feito. O merca-
do dos turistas belgas não é negli-
genciável. Era o 12." maior e em 
2019 gerou receitas de quase 380 
milhões de euros. 

A Noruega foi responsável por 
quase 150 milhões de euros no se-
tor do turismo português. Mas, se-

  

gundo as autoridades, "pessoas 
que regressam à Noruega ficam 
dez dias de quarentena em casa, 
independentemente de apresen-
tam ou não sintomas". 

EUA, Brasil e China 
O Canadá dava mais de 340 mi-
lhões de euros, mas as autoridades 
assinalam Portugal como sendo de 
"risco vermelho" e dizem aos seus 
nacionais para "evitar viagens não 
essenciais até aviso em contrário". 

Aos turistas dos Estados Unidos 
aplicam-se as regras europeias. Não 
são ainda permitidos voos de liga-
ção para a Europa Os EUA são o 
quinto maior mercado de Portugal; 
representava 1,3 mil milhões de 
euros em receitas turísticas. 

Diferente é a situação do Brasil e 
da China. Os voos de ligação do Bra-
sil são poucos e só do Rio de Janeiro 
e de São Paulo. O Brasil valia 735 
milhões em receita turística. 

No caso da China, as ligações es-
tão abertas, mas a procura é resi-
dual. Segundo o Turismo de Portu-
gal, muitas agências de viagens fa-
liram e deixaram de incluir Portugal 
na lista dos pacotes de férias. É 
"uma operação cancelada" neste 
momento, diz o instituto no seu 
mais recente ponto da situação, di-
vulgado na última quinta-feira. 

A China valia 225 milhões de eu-
ros anuais para o turismo em Portu-
gal, segundo dados oficiais relativos 
ao ano passado. 
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A 
decisão do Governo bri-
tânico de submeter os 
seus nacionais que vi-
sitem o nosso país este 

verão a um período de quaren-
tena forçada comporta, para nós, 
um prejuízo estimado em 3800 
milhões de euros, ou seja, um 
rombo na economia portuguesa 
equivalente a três resgates da 
TAP. Por outro lado, os mais obs-
tinados apreciadores do Algarve, 
sobretudo os que por lá têm resi-
dência secundária, sempre pode-
rão, como lhes foi prontamente 

Norte, Bósnia-Herzegovina, 
Montenegro, etc. —, não é de 
crer que, privados dos ingleses, 
sofram um dano comparável ao 
nosso. Mesmo beneficiando da 
possibilidade de voarem para a 
Sérvia e de lá seguirem de au-
tomóvel para as estâncias da 
Bósnia-Herzegovina.

O combate à pandemia tem 
obrigado a um exercício de equi-
librismo entre as considerações 
de saúde pública e as preocupa-
ções de sobrevivência económi-
ca. No caso do turismo algarvio, 
manifestamente mais seguro 
para o bretão médio que a per-
manência no seu país, o equilí-
brio não apresenta dificuldades, 
pois não há dilema nenhum. 
Pode o aliado vir a banhos sem 
medo.

O número de vítimas mortais 
da covid, cá e no Reino Unido, 
não dá azo a grandes dúvidas: 
as hipóteses de os angloturistas 
sobreviverem à pandemia em 
Portugal excedem as dos seus 
conterrâneos que, pelo sim, pelo 
não, optem por gozar férias dei-
tados nos relvados do NHS.

Espantados com o rombo des-
comunal que nos é infligido, sem 
razão, pelos nossos amigos fra-
ternais e seculares, temos a sen-
sação, algo exótica, de estarmos 
a ser alvo de sanções económicas. 
Felizmente a ninguém ocorreu 
lançar uma subscrição pública 
com vista à aquisição de um cou-
raçado para coagir os ingleses a 
voltarem para a Oura. Até esta-
mos — ao mais alto nível — satis-
feitos com a ideia de um Algarve 
vazio, ou seja, sem bêbados.

O próprio Presidente vai avan-
çar sobre o Algarve uma vez por 
semana, numa ação decisiva que 
certamente vexará os bretões e 
pictos que povoam aquela ilha 
de hipocondríacos. 

Outra hipótese mais desagra-
dável é a de os amigos perpétuos 
de Portugal terem sacrificado o 
nosso país no altar das palermi-
ces arbitrá rias inventadas pelos 
Governos para convencerem 
os povos de que estão a travar 
com a covid um combate sem 
tréguas, que exala determina-
ção, ação decisiva e excelência 
executiva.

lembrado, voar para Espanha 
e de lá seguir para Portugal de 
automóvel.

Assim, os britânicos que se 
dispuserem a afrontar as mir-
radas possibilidades de con trair 
covid-19 no Algarve poderão 
fazê-lo sem risco de quarente-
na desde que voem pela Iberia, 
subsidiária da British Airways, 
ela, sim, ligada à máquina por 
causa da pandemia. Seriam, 
então, os sinais vitais da British 
Airways a verdadeira fonte de 
preocupação.

Qualquer pessoa que tenha 
tido a oportunidade de exami-
nar in loco a praia de Brighton e 
o seu melancólico pier malchei-
roso tem razões de sobra para 
contar com a coragem bretã e 
confiar que o prejuízo propor-
cionado pelo nosso mais antigo 
aliado se saldará por muito me-
nos que o previsto.

Seja como for, e não des-
fazendo de outros históricos 
amigos do Reino Unido igual-
mente submetidos a penoso 
embargo — Moldova, Rússia, 
Bielorrússia, Macedónia do 

British (Air)ways

Sérgio Sousa Pinto
política@expresso.impresa.pt

Até estamos — ao mais alto 
nível — satisfeitos com a 
ideia de um Algarve vazio, 
ou seja, sem bêbados
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POSTAIS DO SUL

De armação 
de pesca a 
‘berço’ do 
turismo
Foi a pesca do atum que levou os 
moradores de Pera (e também 
de Alcantarilha) a colocarem 
uma armação na baía, junto à 
costa a cerca de 2 km a sul da lo-
calidade do concelho de Silves. A 
primeira referência a esse lugar 
surge no século XVI e, nesse tem-
po, provavelmente, as cabanas 
de madeira que o constituíam 
apenas eram ocupadas no perío-
do em que os atuns passavam 
junto à costa — até porque os 
ataques de piratas mouros eram 
frequentes. A construção (entre 
os séculos XVI e XVII) da que 

hoje é conhecida como Fortaleza 
de Armação de Pera permitiu o 
estabelecimento permanente de 
moradores e o lugar prosperou, 
tendo a pesca como principal ati-
vidade económica. No entanto, 
por volta de 1840, uma descrição 
da zona já inclui uma praia onde 
“concorrem muitas pessoas a 
tomar banhos de mar”. Com a 
procura balnear a aumentar, o 
futuro acaba por ficar traçado 
em 1923, quando Armação de 
Pera recebe a primeira Comis-
são de Iniciativa do Turismo, 
criada no Algarve. O organismo 
viria a transformar-se na Junta 
de Turismo de Armação de Pera, 
absorvida pela Região de Turis-
mo do Algarve em 1970. Nessa 
década tinha início a explosão 
imobiliária na costa algarvia. E 
o resto da história é conhecido.

João Mira Godinho
sociedade@expresso.impresa.pt
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Maior impacto da quebra 
turística a partir de 
outubro. Governo prepara 
programa de apoio 
específico para a região

Ingleses agudizam crise no Algarve

“Já tínhamos cancelado todas 
as reservas do Reino Unido até 
15 de julho, agora os tour ope-
rators [operadores turísticos] 
também cancelaram todas até 
31 de julho e, além dos cance-
lamentos, também não surgem 
novas reservas, porque não se 
sabe o que vai acontecer”. A 
síntese é de Mário Ferreira, 
CEO do grupo NAU, que detém 
oito hotéis no Algarve. Num 
ano que já estava a ser mau, 
a decisão do Governo inglês, 
de excluir Portugal da lista de 
destinos seguros, acabou com 
a esperança de que o verão pu-
desse minorar a crise no turis-
mo algarvio. O maior impacto 
é esperado a partir de outubro.

“Numa primeira fase, os tour 
operators estavam a aguardar, 
e chegaram mesmo a pressio-
nar o Governo britânico para 
que Portugal ou pelo menos 
[o aeroporto de] Faro fosse 
incluí do na lista”, continua 
Mário Ferreira. “Agora, como 
é que podem aconselhar o des-
tino, sem se saber o que vai 
ser o futuro?”, questiona. No 
grupo NAU, que “nos últimos 
anos tem apostado no mercado 
nacio nal”, os britânicos ainda 
assim representavam 23% do 
total da ocupação anual. Mas, 
em outras unidades, o impacto 
é maior. Raul Martins, presi-
dente da Associação da Hotela-
ria de Portugal, já avançou que, 

depois da decisão do Governo 
britânico, “houve uma quebra 
de reservas de 70% em julho, e 
agosto será parecido”.

Na praia da Oura, em Albu-
feira (concelho do Algarve que, 
juntamente com Loulé e Sil-
ves, recebe anualmente mais 
turistas britânicos), apenas um 
quarto dos toldos é que está 
alugado. E isto num ano em 
que as concessões até foram 
obrigadas a reduzir o número 
de zonas de sombra, devido às 
regras de segurança. “Rece-
bíamos muitos ingleses, eram 
mesmo a maioria”, explica Má-
rio Pombo, nadador-salvador 
na praia. Nascido em Albufeira, 
Mário refere que os ingleses 
costumavam começar a “che-
gar em março, abril, para o 
golfe e para as despedidas de 
solteiro”. Depois aumentavam 
nos meses de verão, e muitos 
ainda escolhiam o Algarve para 
férias em setembro ou outubro. 
“Agora isto é um deserto”, diz, 
enquanto conduz pelas ruas de 
Albufeira, da praia para casa, 
para ir almoçar: “Encontrei 
uns 50 carros, nos outros anos, 
tenho de ir de moto para não 
ficar preso no trânsito.”

No empreendimento de Vale 
do Lobo, no concelho de Loulé, 
o anúncio da exclusão de Portu-
gal da lista do Governo britânico 
acabou por não provocar gran-
des alterações, mas apenas por-
que estas já se notavam. “Num 
ano normal, os turistas britâni-
cos representam 60 a 70% da 
ocupação, este ano já estavam 
nos 20%” adianta Suzana Gas-
par, diretora de Alojamento de 

Vale do Lobo, acrescentando 
que “não se registaram cancela-
mentos” desde que foi conheci-
da a decisão. Por oposição, regis-
tou-se uma subida no mercado 
nacional, que em 2020 está a 
representar cerca de metade do 
total da ocupação, mas é insufi-
ciente para compensar as per-
das. “Julho foi muito fraco, com 
uma ocupação a rondar os 25%. 
Para agosto acreditamos que 
vamos ficar nos 60%”, resume 
Suzana Gaspar.

Se o cenário atual é grave, as 
perspetivas são ainda piores 
para o que pode acontecer a 
partir de outubro, altura em 
que cai abruptamente a procu-
ra turística (e as receitas). Sem 
a faturação que, normalmente, 
lhes permite subsistir durante 
a época baixa, muitas das 70 

mil empresas que existem no 
Algarve podem vir a fechar. 
“Olho para o futuro de forma 
muito pessimista”, reconhece 
Mário Ferreira. “Mais de 70% 
do PIB do Algarve provém do 
turismo, cerca de 20% é Admi-
nistração Pública, e sobram 8% 
para outras atividades”, descre-
ve o CEO do grupo NAU, “com 
uma quebra estimada de 60% 
no turismo, o impacto é óbvio”.

Atualmente, a região conta já 
com cerca de 28 mil desempre-
gados — num aumento homó-
logo de 202% em relação 2019. 
Grande parte destas pessoas, 
tradicionalmente, trabalhavam 
na área do turismo (hotelaria, 
restauração, transportes, etc.), 
entre abril e outubro, o que lhes 
permitia receber o subsídio de 
desemprego nos restantes me-
ses. Agora, sem descontos para 
a Segurança social, não o vão 
poder fazer. Aos desempregados 
juntam-se ainda mais de 30 mil 
pessoas em situação de lay-off.

Para evitar o que pode ser 
uma crise social de grandes 
dimensões, na última semana, 
Pedro Siza Vieira, ministro de 
Estado e da Economia, anun-
ciou que o Governo está a pre-
parar um programa específico 
de apoio ao Algarve. O objetivo 
será “ajudar as empresas a so-
breviver” e “mitigar o impacto 
muito negativo da crise “nos 
rendimentos das pessoas”, no 
Algarve. As medidas a adotar 
ainda não estão definidas, e 
dependem, em parte, do apoio 
financeiro da União Europeia.

João Mira Godinho
economia@expresso.impresa.pt

NÚMEROS

202%
foi o aumento do desemprego 
no Algarve

28
mil desempregados  
e 30 mil em lay-off
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Marcelo de férias 
nas ilhas e Algarve
O Presidente vai dividir as 
suas férias entre as ilhas e o 
Algarve. Quando esteve nos 
Açores, Marcelo prometeu 
que iria lá passar uns dias. 
Quando foi à Madeira, fez o 
mesmo. Mas também tencio
na gozar férias no Algarve, 
no meio de visitas aos 16 con
celhos do distrito mais afeta
dos pela quebra do turismo.

Centeno votado  
na quarta-feira
Uma semana depois da au
dição parlamentar de Mário 
Centeno, o “Relatório Descri
tivo”, da autoria do socialista 
João Paulo Correia, vai ser 
votado na próxima quarta
feira, 15 de julho. Um passo 
dado quando o Iniciativa Li
beral quis travar a nomeação 
com providência cautelar.

Santo António  
com ‘cara lavada’
A Santa Casa da Misericórdia 
do Porto vai investir meio mi
lhão de euros na limpeza da 
fachada do emblemático hos
pital. O enegrecido edifício, 
gizado pelo arquiteto inglês 
John Carr, “nunca foi lavado” 
e irá ressurgir “em todo o seu 
esplendor” em 2021.

BE quer avaliar  
idoneidade da Galp
O Bloco de Esquerda quer sa
ber se a gestora da Galp Ener
gia que esteve no Conselho 
de Supervisão da Wirecard, 
a fintech alemã envolvida 
num escândalo financeiro, 
tem condições para estar no 
cargo da petrolífera nacional. 
Por isso enviou uma pergunta 
à Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, que, há 
semanas, lembrou que não ti
nha poderes nestas situações.

24h

Horta Osório 
disponível  
para regressar 
a Portugal E6

Operação 
secreta de 
Maduro passou 
por Bissau P29

Bolsonaro:  
ex-ministro  
da Saúde  
arrasa gestão P31A MALA 

PERDIDA  
DE MÁRIO DE  
SÁ-CARNEIRO

Era um dos maiores 
mistérios da literatura 
portuguesa do século 
XX. Até agora, 
ninguém sabia  
o destino de alguns 
dos papéis que o poeta 
deixara no quarto de 
hotel onde se suicidou, 
em Paris. Julgavam-se 
perdidos para sempre. 
Foram encontrados 
num lugar improvável: 
o arquivo dos 
herdeiros de  
Aquilino Ribeiro
R20

Costa Silva pede 
união: “O que vem  
aí será ainda pior”

Governo e partidos  
da esquerda reúnem-se 
na quarta-feira para 
começarem a negociar 
OE e retoma da economia

Depois do percalço do Orça
mento suplementar, o Gover
no acredita que não há uma 
rutura com a esquerda e par
te esta semana em busca de 
consenso em torno do Orça
mento para 2021 e do plano 
de retoma da economia. Leva 
na mão um draft das ideias 
de António Costa Silva, que 
traçam um cenário mais ne
gro para a economia. Para as 

negociações do primeiro Or
çamento do Estado de João 
Leão, o Governo garante que 
não vai “com um ângulo fe
chado” para as conversas, mas 
a esquerda desconfia. Não dei
xar descolar PCP e BE nesta 
altura será crucial para a equi
pa de António Costa, que en
frenta um futuro que se prevê 
negro, com todos os riscos a 
concentraremse em outubro. 
A pandemia pode agravarse, 
as associações comerciais avi
sam para uma possível vaga 
de falências e despedimentos, 
e o dinheiro da Europa só che
gará mais tarde. P8a10

Emigrantes 
com medo de 
regressarem 
no verão

Imposição de quarentena 
obrigatória está  
a deixar os portugueses 
no estrangeiro 
preocupados

A crise no turismo vai arrastar 
o PIB para baixo e os empre
sários do Algarve avisam que 
o pior vem em outubro. Até 
os emigrantes, que ajudam a 
economia no verão, estão com 
dificuldades para virem passar 
férias a Portugal. P7eE17

Risco em 71 
protetores 
solares 
pediátricos 

Estudo identificou 
29 substâncias 
“potencialmente nocivas” 
em cremes e sprays à 
venda no mercado

As substâncias identificadas 
podem afetar o sistema hor
monal, o metabolismo, o cres
cimento e causar problemas 
de fertilidade ou alergias. Be
bés não devem usar protetor e 
a utilização de sprays deve ser 
afastada em crianças. P25 

Prostituição 
e droga 
financiam 
neonazis 

Vários elementos 
da extrema-direita 
portuguesa receberam 
formação paramilitar  
na Ucrânia 

Negócios ilícitos que incluem 
venda de armas, droga, suca
ta e prostituição são uma das 
principais fontes de financia
mento da extremadireita por
tuguesa. Parte do lucro não 
vai para a causa, mas para o 
bolso dos neonazis. P28 

DGS alertada 
para grande 
pico de infeções 
em outubro
> Aumento de casos será visível três semanas após 
início das aulas > Escolas avisam que orientações  
são impraticáveis > Governo vai reforçar cuidados 
intensivos e alargar vacina da gripe a mais pessoas P18,20e21

www.mantovani.pt

SOLUÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL DA CAIXA

ESTE VERÃO INVISTA NA SUA CASA COM O APOIO DA CAIXA.
CONFIANÇA FEITA DE CERTEZAS. SAIBA MAIS EM CGD.PT
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Medina  
e o Airbnb
Gerou acesa polémica um artigo de Fernando 
Medina sobre acabar com o alojamento local 
em Lisboa, que não era bem assim

1   Medina disse 
querer “livrar-
-se do Airbnb” 
em Lisboa?

Não. Esse foi o teor do título do artigo 
de opinião assinado pelo presidente 
da Câmara de Lisboa publicado no 
“Independent” na segunda-feira, 
mas que foi da responsabilidade dos 
editores do jornal britânico que, 
entretanto, o corrigiram. O que 
Fernando Medina defendeu é que os 
alojamentos Airbnb “ocupam mais de 
um terço das propriedades no centro 
da cidade de Lisboa, aumentando os 
preços de arrendamento, afastando 
as comunidades e ameaçando o seu 
carácter único”, e no período pós-
pandemia as prioridades têm de ser 
reavaliadas, porque “é altura para fazer 
as coisas de forma diferente” — e que 
o foco deve passar dos turistas, agora 
em queda, para os “trabalhadores da 
linha da frente que ajudaram Lisboa na 
resposta à crise da covid-19”.

2   Qual é, então, 
o objetivo do 
autarca?

Substituir parte dos alojamentos 
Airbnb, que se multiplicaram em 
Lisboa nos anos em que o turismo 
estava a disparar, por casas de renda 
acessível para “trabalhadores de 
serviços essenciais” obrigados a viver 
nas periferias devido ao custo alto 
da habitação. Foi essa a tónica que 
Fernando Medina quis imprimir no seu 
artigo, onde assumiu querer “trazer as 
pessoas, que são a alma de Lisboa, de 
volta ao centro da cidade”. A autarquia 
está a aliciar os proprietários a colocar 
as casas em renda acessível, em vez de 
alojamento local, dando-lhes isenção 
total de impostos. “Oferecemo-nos 
para pagar aos senhorios, com vista a 
transformar milhares de alojamentos 
de arrendamentos de curto prazo em 
casas de arrendamento seguro para os 
profissionais de serviços essenciais”, 
escreveu Medina no jornal inglês.

3   Foi anunciado 
algo de novo 
pela autarquia 
no jornal 
britânico?

Não. O que Fernando Medina fez foi 
divulgar dois programas lançados 
pela Câmara de Lisboa, com efeitos 
cruzados: o da renda acessível, para 
inquilinos, e o da renda segura, para 
proprietários. E enfatizando que se 
estes programas foram pensados 
antes da covid-19, numa altura em 
que o mundo debatia os efeitos 
perversos do excesso de turistas, 
fazem ainda mais sentido no período 
pós-pandemia, em que permanece o 
problema da habitação escassa (e cara) 
na cidade. Em causa está o objetivo da 
Câmara em ter uma bolsa de imóveis 
disponíveis do lado dos proprietários, 
através do programa de rendas 
seguras, para os disponibilizar aos 
lisboetas no regime de renda acessível.

4   Quem são os 
“trabalhadores 
essenciais” que 
a Câmara quer 
preservar em 
Lisboa?

Os “profissionais de saúde, 
funcionários de transportes, 
professores e milhares de outras 
pessoas que prestam serviços 
essenciais”, foram alguns destacados 
por Medina no jornal britânico. Mas 
no fundo o alvo é toda a classe média 
e jovens, a quem se dirige o programa 
de renda acessível da Câmara de 
Lisboa, que já teve uma primeira fase 
de concurso no início do ano (em 
que foram atribuídas 120 casas) e irá 
ter uma segunda fase este mês de 
julho. Podem concorrer a estas casas 
de renda baixa pessoas que ganham 
desde o salário mínimo nacional, ou 
com rendimento anual até €45 mil, se 
inseridas em famílias com dois filhos.

Descodificador por Conceição Antunes

o investimento público inicialmen-
te previsto no Orçamento do Estado 

Uma década antes do PEES, também 
o anterior governo socialista lançou a 
Iniciativa para o Investimento e o Em-
prego (IIE) para fazer face à recessão 
de 2009, incluindo investimentos, não 
isentos de polémica, na modernização 
das escolas, na promoção das energias 
renováveis, da eficiência energética e 
das redes de transporte de energia ou 
na banda larga. Nesse ano de 2009, 
foram concretizados €7,2 mil milhões 
de investimentos públicos, um valor 
45% superior ao orçamentado agora 
para 2020 em termos nominais. Já em 
termos reais — ou seja, descontando a 
inflação acumulada ao longo da última 
década — o investimento público exe-
cutado em 2009 ultrapassa em cerca 

O problema é que orçamentar não 
é sinónimo de executar. Durante o 
primeiro governo Costa, o investi-

-
nimos históricos, nunca superando 
a fasquia dos 2% do PIB, apesar dos 
sucessivos Orçamentos prometerem 
sempre mais. Entre o orçamentado 
e o executado no final de cada ano, o 
corte costuma ficar próximo dos €800 

A mais recente projeção do Banco 
de Portugal fica abaixo do Orçamento 
suplementar, ainda que constate uma 
aceleração “em resultado da trajetória 
considerada para o fluxo de fundos eu-
ropeus e de um aumento temporário 
e de pequena magnitude associado 
à aquisição de equipamentos para o 

“Embora seja de assinalar a referi-
da aceleração”, acrescenta o Conse-
lho das Finanças Públicas, “volta-se 
a recordar que nos últimos anos esta 
despesa tem ficado bastante aquém 

 
2,5
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Linha de io milhões 
para programação 
cultural no Norte 

FINANCIAMENTO  O Norte 
2020 - Programa Operacional 
Regional do Norte abriu uma 
linha de apoio de 10 milhões 
de euros para programação 
cultural em rede, como for-
ma de mitigar as dificuldades 
criadas pela covid-19. A Co-
missão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
do Norte (CCDR-N) refere 
que o apoio se destina a pro-
jetar a imagem da região "por 
via da realização de eventos 
associados ao património, à 
cultura e a bens culturais e, 
em consequência, impactar a 
captação de fluxos turísticos 
internos ou externos". As 
candidaturas podem ser for-
muladas até 31 de agosto. 
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E 

  

 

esse, 

  

FRANCISCO CALHEIROS 
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO 
DO TURISMO PORTUGUÊS (CTP) 

`O TURISMO ESTÁ 
A VIVER UM DOS 
PIORES MOMENTOS 
DA SUA HISTÓRIA' 
Sônia Peres Pinto Teresa Neto (Fotografia) 
sonia.pinto@sol.pt fotografia@sol.pt 

O presidente da Confederação do Turismo Português lem-
bra que o Reino Unido é o nosso principal mercado emis-
sor de turistas e se vão ter de cumprir quarentena acredi-
ta que irão optar por outros destinos. No entender de Fran-
cisco Calheiros, não existem razões para Portugal não estar 
incluído nos 'corredores aéreos', a não ser por questões po-
líticas. Quanto à construção do futuro aeroporto, o respon-
sável não abre mão e garante que não pode ser adiado. E dá 
uma justificação: esta infraestrutura 'não se faz num dia'. 

ue análise faz do se-

tor de turismo? 
O turismo está a vi-
ver um dos piores 
momentos da sua 
história a nível glo-

 

bal e n nal. Fomos das primei-

 

ras atividades a sentir o impacto 
da pandemia. Em Portugal, os 
cancelamentos começaram a sur-
gir desde o primeiro momento, 
ainda antes da declaração do pri-
meiro estado de emergência em 
Portugal. No mês de março, regis-
támos uma queda de dormidas na 
ordem de 58,7% e de hóspedes de  

-62,6% face ao mês homólogo do 
ano passado, e no mês de abril o 
número de dormidas registou 
uma quebra de 97% e o número 
de hóspedes caiu 97,4%. De acor-
do com os últimos dados do Insti-
tuto de Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP), em maio o núme-
ro de desempregados inscritos 
nos centros de emprego foi de 
mais 34% face ao mês do ano pas-
sado, com uma subida de 89,3% 
no alojamento, restauração e si-
milares. Todos estes números são 
muito preocupantes c, ainda as-
sim, não traduzem toda a ativida-

  

de turística, como por exemplo, 
as agências de viagens, a anima-
çào turística, o golfe, companhias 
aéreas, rent-a-car, etc. No total, o 
impacto da pandemia no turismo 
é enorme, o que nos deixa muito 
apreensivos. 

Que medidas podem ser implemen-
tadas para estimular este setor? 
Nesta fase, é urgente implemen-
tar medidas de capitalização. Essa 
é a nossa grande batalha de mo-
mento. Além do Plano de Retoma 
do Turismo Português que in-
cluiu um conjunto total de 99 me-
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didas e de 12 compromissos, en-
tregámos recentemente ao Gover-
no um documento focado em pro-
postas de capitalização. As medi-
das que foram lançadas estão 
esgotadas e ainda há muitas em-
presas que necessitam urgente-
mente de apoio. Até agora, estive-
ram sempre em cima da mesa 
medidas de empréstimos e pro-
longamento de responsabilidades 
das empresas, exceto o layoffsim-
plificado, e temos de passar a me-
didas de capital, como linhas de 
capitalização a fundo perdido 
para o turismo e o ressurgimen-
to do fundo de turismo de capital 
de risco. 

Como vê a decisão do Reino Unido 
ao defender a quarentena para 
quem vier passar férias a Portugal? 
A decisão do Governo britânico 
foi uma surpresa muito desagra-
dável, que vai prejudicar severa-
mente o turismo português. O 
Reino Unido é o nosso principal 
mercado emissor de turistas e se 
estes vão ter o transtorno de cum-
prir quarentena quando regres-
sarem de Portugal, certamente 
que irão optar por outros desti-
nos. Ter apenas como base da de-
cisão o número de casos infetados 
por mil habitantes é um absurdo. 
Portugal tem demonstrado capa-
cidade para lidar com a pandemia 
desde o início e temos tido uma 
boa resposta dos nossos serviços 
de saúde. Lançámos o selo Clean 
& Safe que identifica estabeleci-
mentos turísticos que cumprem 
com as condições sanitárias de-
cretadas pelas autoridades de 
Saúde, projeto pioneiro na Euro-
pa que visa-garantir a confiança 
de todos os visitantes. Criámos a 
plataforma Clean & Safe que per-
mite que os próprios turistas clas-
sifiquem os empreendimentos no 
que diz respeito ao cumprimento 
das condições sanitárias. E fomos 
o primeiro país na Europa a ser 
distinguido com o selo de 'Travel-
Safe' por parte do WTTC (World 
Travel & TourismCouncil). Não 
existem razões para Portugal não 
estar incluído nos 'corredores aé-
reos'. A existirem, serão políticas. 

Acha que é possível reverter esta 
decisão? 
Acredito que o Governo britâni-
co reveja a situação, mas os es-
tragos já estão feitos, sobretudo 
na região algarvia. É impossível 
recuperar os turistas britânicos 
que previam fazer férias em Por-
tugal em julho. Portugal tem  

sido destacado como um destino 
de eleição do ponto de vista in-
ternacional. 

Esta decisão e os números de pan-
demia poderão prejudicar a ima-
gem de Portugal nos mercados ex-
ternos? 
A confiança dos turistas para via-
jarem para determinados desti-
nos depende em muito da situa-
ção dos mesmos no que se refere 
à sua realidade epidemiológica e 
às regras e medidas de seguran-
ça implementadas. Portugal tem 
sido dos países mais elogiados pe-
las medidas que têm sido toma-
das. Por isso, não entendemos 
esta decisão. O impacto que terá 
será a curto prazo e irá prejudi-
car o turismo, mas não a imagem 
de Portugal. Todos os países atra-
vessam um período difícil e o nos-
so não é exceção. É preciso recu-
perar a confiança e a segurança 
no nosso destino. 

Depois do turismo funcionar como 
uma 'tábua de salvação' da eco-
nomia portuguesa, acha que de-
veria ser dada prioridade a outros 
setores? 
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A atividade turística tem tido um 
peso fundamental na economia 
nacional, fruto de um investimen-
to muito grande dos nossos em-
presários. Os bons resultados que 
vínhamos a registar nos últimos 
anos não o foram por mero acaso. 
Os agentes económicos aposta-
ram numa oferta qualificada e di-
versificada que conseguiu captar 
diferentes mercados. Não é uma 
questão de dar prioridade a um 
setor em detrimento de outro. O 
que defendemos é que todas as ati-
vidades económicas possam dar 
omelhor contributo à retoma da 
economia. 

É possível que o turismo volte a ser 
o grande motor da economia? 
Será, com certeza, porque conti-
nuamos a ter o melhor dos recur-
sos que é o povo português e a 
sua hospitalidade única. E por-
que continuamos a ter história, 
património, gastronomia e vi-
nhos, clima e segurança. Claro 
que vamos demorar algum tem-
po a recuperar a linha de cresci-
mento. Os desafios são muitos, 
mas os empresários do turismo 
têm demonstrado uma enorme 
capacidade para fazer face às ad-
versidades e de se reinventarem. 
Também contamos com o apoio 
do Governo para retribuir o que 
o turismo tem dado ao país em 
termos de riqueza, reputação e 
postos de trabalho. 

Vários responsáveis do setor apon-
tam 2020 como um ano dramático. 
Poderemos assistir ao encerramen-
to de empresas e a despedimentos? 
Vamos ter um péssimo ano turís-
tico. Não há dúvidas. As empre-
sas começaram a retomar a sua 
atividade, com inúmeras limita-
ções e estão a adaptar-se a uma 
nova realidade. Estamos todos a 
trabalhar para manter os postos 
de trabalho e para manter a ofer-
ta instalada, ainda que seja inevi-
tável que algumas empresas en-
cerrem como de resto está a acon-
tecer em praticamente todas as 
atividades económicas. 

E acha que os pedidos de layoff 
mais cedo ou mais tarde vão dar lu-
gar ao despedimento? 
As medidas de layoff pressu-
põem a manutenção dos postos 
de trabalho a curto e médio pra-
zo. Esperamos que as empresas 
consigam manter os seus traba-
lhadores a longo prazo, apesar 
das condições adversas que en-
frentam. 

• 
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e O O II 

> A medida foi prolongada até ao fi-

nal do mês e depois irá ter outros 

contornos. Concorda? 

A CTP defende o prolongamento 
do layoff simplificado, adaptan-
do-o à evolução da retoma do tu-
rismo, até ao primeiro semestre 
de 2021, abrangendo a totalidade 
dos ramos turísticos. Esta é uma 
das propostas que consta do Pla-
no de Retoma do Turismo Portu-
guês que referi atrás. 

O presidente da Câmara de Lisboa 

falou esta semana no fim do aloja-

mento local para dar lugar ao arren-

damento a rendas acessíveis. Como 

vê esta posição? 

Creio que não terá sido exata-
mente isso que o presidente da 
câmara quis dizer. Não estará em 
causa o fim do alojamento local, 
atividade que teve um forte con-
tributo na requalificação de al-
gumas cidades, como Lisboa e 
Porto. A questão do arrendamen-
to acessível é uma matéria da 
maior relevância e que poderá 
ser uma das prioridades do exe-
cutivo camarário. 

Perante esta redução do turismo po-

deremos estar a assistir ao fim des-

te negócio? 

Não podemos falar do fim do alo-
jamento local nem de outra ativi-
dade qualquer. Há, neste momen-
to, uma redução, mas que não si-
gnificará o fim de um tipo de 
negócio em concreto. Esta é uma 
atividade que irá recuperar como 
todas as outras. 

Quando é que acha que poderemos 

assistir à retoma deste setor? 

É prematuro fazer previsões por-
que há muita incerteza em rela-
ção a esta pandemia. Até à desco-
berta da vacina, é difícil fazer pre-
visões mais rigorosas. Diria que, 
no melhor cenário, a recuperação 
comece em 2021 e só em 2022 pre-
vemos retomar a linha de cresci-
mento e os números que vínha-
mos a registar nos últimos anos. 

Até lá, os preços vão ter de baixar? 

O caminho não será baixar os 
preços, mas reforçar e valorizar 
a oferta e os serviços prestados. 

Como vê a solução encontrada para 

a TAP? 

A TAP tem um papel determi-
nante para a economia e para o 
turismo nacional e, como tal, ve-
mos como um sinal positivo o 
acordo alcançado entre o Estado 
e os acionistas privados. A recu-
peração da companhia depende 

66 
Acredito que o 

Governo britâni-
co reveja a 

situação, mas 
os estragos já 

estão feitos, 
sobretudo na 

região algarvia 

Não podemos 
falar do fim 

do alojamento 
local nem de 

outra atividade 
qualquer 

Não há margem 
para adiar o 

novo aeroporto. 
O novo aeropor-

to não se faz 
num dia 

99 
da sua capacidade de financia-
mento e de uma equipa sólida de 
gestão que assegure a sua susten-
tabilidade. Sabemos que serão 
muitos e complexos os desafios 
que existem pela frente, mas o tu-
rismo precisa de uma TAP forte 
e competitiva. Qualquer solução 
que atinja esses objetivos será a 
melhor para nós. 

Tem sido um dos defensores da cria-

ção do novo aeroporto. Com esta 

quebra abrupta do turismo acha que 

ainda faz sentido ou é possível 

adiar? 
Não há margem para adiar. O 
novo aeroporto não se faz num dia 
nem é feito a pensar apenas no 
presente. Há anos que se discute 
a localização do novo aeroporto e 
agora que foí tomada uma decisão 
não podemos perder mais tempo. 
Precisamos começar a trabalhar 
de imediato na construção do ae-
roporto do Montijo. Aliás, o minis-
tro das Infraestruturas já confir-
mou que o projeto é para manter. 

E o que acha da decisão de Portu-

gal receber a final da Liga dos Cam-

  

peões. Ao contrário de anos ante-

riores não terá tanto impacto do 

ponto de vista turístico... 

Os grandes eventos são uma 
grande montra de Portugal no 
exterior e o futebol é dos eventos 
com mais seguidores. No ano em 
que não vai acontecer o Campeo-
nato da Europa, a Liga dos Cam-
peões terá unia grande projeção 
no exterior através da cobertura 
jornalística e Portugal terá uma 
enorme visibilidade, o que é mui-
to positivo. 

Já defendeu várias vezes a criação 

de um Ministério do Turismo. Acha 

que nesta altura, o Governo deveria 

pensar nisso? 

Julgo que seria importante avan-
çarmos para uma nova gover-
nante do turismo, como também 
é apontado no nosso Plano de Re-
toma do Turismo Português, 
para a criação de um Ministério 
do Turismo que englobasse tam-
bém o transporte aéreo. 

Que balanço faz do Governo no 

apoio, nesta fase, ao setor? 

O Governo tem tido, desde o iní-

  

cio desta pandemia, uma postu-
ra de diálogo permanente com 
o turismo e tem pautado a sua 
intervenção por um esforço 
para criar medidas adequadas 
à evolução da situação. Reco-
nhecemos uma postura flexível 
e recetiva às nossas preocupa-
ções. Foram tomadas medidas 
importantes no início da crise 
pandémica como as criação das 
linhas de crédito às empresas no 
valor total de 3.000 milhões de 
euros, dos quais 600 milhões se 
destinavam à restauração, 200 
milhões para agências de via-
gens e empresas de organização 
de eventos e 900 milhões para 
outras empresas de turismo, 
como alojamento, bem como o 
apoio geral de 6.200 milhões em 
medidas fiscais e contributivas, 
que contemplam adiamentos e 
diferimentos de obrigações fis-
cais. Mas é preciso ir mais lon-
ge e com maior rapidez. É im-
portante assegurar mais medi-
das de apoio às empresas do 
turismo, que se tornaram mais 
urgente face aos últimos desen-
volvimentos nos mercados ex-

  

ternos, como o prolongamento 
do layoffsimplificado até ao pri-
meiro semestre de 2021, abran-
gendo outros ramos turísticos, 
o prolongamento das morató-
rias fiscais e de reembolsos de 
financiamento para segundo se-
mestre de 2021, a criação de me-
canismos e medidas de apoio à 
reestruturação financeira das 
empresas, isentar o pagamento 
por conta, o pagamento especial 
por conta, o IMI, o AIMI e tribu-
tação autónoma em sede de IRC 
até final de primeiro semestre 
de 2021, a criação de uma linha 
de apoio ao financiamento de in-
vestimento em aquisição de 
bens, serviços e produtos para 
segurança sanitária das insta-
lações, etc.; e implementar um 
programa de pagamentos do Es-
tado às empresas e de agilização 
célere de reembolsos. Estamos 
a correr contra o tempo e é pre-
ciso que continue a existir a 
abertura e a flexibilidade que 
têm existido para que, em con-
junto, se prepare o futuro próxi-
mo no que respeita à retoma da 
atividade turística. 
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RE  NO  UN DO 
CRITÉRIOS 
CRITICADOS 
João Campos Rodrigues 
joao.rodrigues@sol.pt 

Epidemiologistas veem critérios pou-
co sólidos na crescente exclusão de Por-
tugal de corredores turísticos europeus. 

C
om cada vez mais es-
tados europeus a co-
locar Portugal na 
sua lista de países de 
risco, aumentam as 
críticas de epidemio-

logistas aos critérios utilizados. 
Primeiro foi o Reino Unido, que 
manteve a obrigação de quarente-
na de 14 dias para viajantes vin-
dos de Portugal continental, en-
quanto isentava outros 75 países 
e territórios, incluindo Madeira e 
os Açores-as regras entraram em 
vigor na sexta-feira e deverão ser 
revistas a 27 de julho. As restri-
ções finlandesas são semelhantes 
às britânicas, enquanto que a Bél-
gica colocou Portugal na lista la-
ranja, desaconselhando viagens-
Lisboa ficou na lista vermelha, 
com quarentena obrigatória. 

Talvez restrições regionais, 
como as belgas, possam fazer sen-
tido, mas as regras generalistas 
do Governo britânico são despro-
porcionais, considera o investi-
gador Vasco Ricoca Peixoto, coau-
tor da análise da Escola Nacional 
de Saúde Pública (ENSP) sobre o 
assunto, em conjunto com Ale-
xandre Abrantes. É que, em Por-
tugal, «uma grande parte dos 
casos estão em freguesias es-
pecíficas, em áreas residen-
ciais suburbanas de Lisboa», 
nota Peixoto, ao SOL 

São áreas que muito dificilmen-
te podem ser consideradas turísti-

  

cas: há um ou outra atração nestas 
áreas, como o Palácio Nacional de 
Queluz, e pouco mais. «Isto deve 
ser considerado quando impe-
dimos um grupo muito grande 
de pessoas de fazer turismo, por 
exemplo numa região como o 
Algarve, ou no resto do país», 
considera o investigador. 

Manuel Carmo Gomes, profes-
sor de epidemiologia na Faculda-
de de Ciências da Universidade de 
Lisboa (FCUL), concorda plena-
mente. «Não se justifica descri-
minar países como um todo, são 
muito heterogéneos», disse ao 
SOL (ver págs. 8a 12) 

«A maioria dos países da Eu-
ropa Ocidental tem poucos ca-
sos, mas depois há locais onde 
há muitos casos. Esses locais 
vão variar no tempo-vão sendo 
controlados, mas reaparece um 
surto noutro local», salienta Car-
mo Gomes. «Neste momento, por 
exemplo, é muito mais seguro 
estar no Algarve do que no País 
de Gales ou Leicester». 

Tratam-se de locais onde estão a 
decorrer surtos: em Leiscester re-
gistaram-se centenas de casos nas 
últimas semanas, levando ao pri-
meiro confinamento localizado im-
posto pelo Governo britânico. As 
autoridades locais queixam-se de 
não terem sido adequadamente in-
formadas quanto ao pico de novos 
casos, por não terem sido alocados 
fundos extra para a cidade. E afir-

  

mam que o Governo não apresen-
tou metas concretas para levanta-
mento das restrições. Sem isso, «o 
confinamento de Leiscester não 
será mais do que um gesto», lê-se 
no Leicester Mercwy. 

No que toca a excluir Portugal 
continental da lista de destinos 
sem quarentena obrigatória do 
Reino Unido, «há muita política, 
muitos interesses relacionados 
com o turismo, que têm muito 
pouco a ver com a epidemiolo-
gia», lamenta o professor da FCUL. 
«Mas enfim», desabafa. 

Critérios dúbios 
Importa salientar que, para os in-
vestigadores da ENSP, o grande 
problema dos critérios britânicos 
nem sequer é terem como crivo a 
situação a nível nacional. É que 
«em epidemiologia, e em rela-
ção a esta pandemia, a incidên-
cia nos últimos 14 dias é um in-
dicador altamente falível», avi-
sa Peixoto. Mas é nesse critério que 
oGoverno de Boris Johnson se diz 
basear - apesar de ter incluído na 
lista de destinos seguros países 
como o Luxemburgo, que registou 
muitos mais novas infeções por 100 
mil habitantes nos últimos 14 dias 
do que Portugal. 

O problema é que, no fim de con-
tas, o número de novos casos regis-
tados pode ter mais a ver com os 
métodos de deteção do que com o 
número real de infeções por covid-
-19. «Isto é uma doença em que 
30% a 50% das pessoas podem 
ser assintomáticas - neste mo-
mento, já temos evidências su-
ficientes disso». lembra o investi-
gador da ENSP. «Basta detetar as-

  

sintomáticos, ou não, e posso ter 
o dobro dos casos». 

Não sabemos exatamente quan-
tas pessoas assintomáticas foram 
testadas em Portugal - «era im-
portante termos acesso a esses 
dados, houve algumas experiên-
cias, mas não oficiais», nota Pei-
xoto. Contudo, «este número pro-
vavelmente será bastante eleva-
do, considerando os rastreios 
que estamos a fazer quando há 
um caso, a nível de contactos la-
borais, familiares, as pessoas à 
volta do caso». 

De facto, as taxas de deteção por-
tuguesas têm sido consideradas 

'A incidência 
nos últimos 
14 dias é um 
indicador alta-
mente falível', 
diz perito 

consistentemente superiores às 
dos britânicos: estudos recentes da 
própria Escola de Higiene e Medi-
cina Tropical de Londres estimam 
que Portugal tem detetado quase 
80% dos casos de coronavírus, en-
quanto o Reino Unido não chega 
sequer aos 20%. 

Para o investigador da ENSP, 
este critério, juntamente com o nú-
mero de testes realizado nas sema-
nas anteriores, a percentagem de 
positivos e a taxa de assintomáti-
cos testados, «vai ser chave para 
o futuro». 

Já a taxa de letalidade pode in-
dicar se estamos a proteger devi-
damente, ou não, os grupos de ris-
co, que têm maior probabilidade 
de desenvolver sintomas graves. 
Além disso, nos países onde há 
muitas mortes relativamente aos 
casos registados, «provavelmen-
te estão a detetar menos casos 
ligeiros e assintomáticos», avi-
sa Peixoto. 

Pode ser esse o caso do Reino 
Unido ou da Bélgica: na sexta-fei-
ra, tinham um total de 658 e 844 
mortes por milhão de habitantes, 

• 
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«Passo 1: Voa do Reino Unido 
até Sevilha. Passo 2: Apanha 
um autocarro de Sevilha até 
ao Algarve. Está feito!». 

respetivamente, as duas mais altas 
taxas do planeta, à exceção de pe-
quenos países como Andorra. Já 
Portugal tinha apenas 161 mortes 
por milhão. 

Não são só epidemiologistas 
portugueses que estranham a ex-
clusão de Portugal de corredores 
turísticos. «Se olharmos em re-
trospetiva, temos alguns paí-
ses na Europa que tiveram pi-
cos maiores, e não penso que 
Portugal seja o caso, que este-
ja fora de controlo», considerou 
Gianluca Pescaroli, professor no 
Instituto de Redução de Riscos e 
Desastres da University College 
London (UCL). «Mas percebo 
que fechar as fronteiras a paí-
ses com EUA ou Brasil, onde a 
pandemia está descontrolada, 
é compreensível», fez questão de 
salientar, à Lusa. 

À semelhança dos investigado-
res do ENSP, também Oksana 
Pyzik, especialista em Doenças In-
fecciosas da UCL, disse à agência 
noticiosa que os critérios em que 
se baseou a decisão britânica de ex-
cluir Portugal da lista de países se-

  

guros «estão um pouco distorci-
dos». Lamentando: as «altas taxas 
de deteção neste caso têm claras 
consequências económicas». 

De facto, é esse um dos grandes 
receios de Peixoto. Ao se tomar de-
cisões apenas com base no número 
de novos casos nos últimos dias, 
corremos o risco de «incentivar 
países a detetar menos casos li-
geiros e assintomáticos, quan-
do podem ser relevantes na 
transmissão». 

Turismo com baixo risco? 
No relatório do ENSP sobre as res-
trições britânicas, podemos ler que 
o «turismo implica um risco re-
lativamente baixo de contrair a 
covid-19». Mas o certo é que a 
grande velocidade com que a pan-
demia se alastrou está relacionada 
com a mobilidade da sociedade mo-
derna, que nos permite viajar ra-
pidamente de uma ponta à outra 
do Globo. 

«Se calhar não tocámos aí 
numa questão extra que é: 
neste momento, com as medi-
das que estão recomendadas  

1 

• 

e implementadas, o turismo 
tem um risco baixo», admite o 
coautor do relatório. «Lembre-
-se que, em fevereiro, quando 
houve a grande disseminação 
do vírus pelo mundo, pratica-
mente não havia qualquer 
restrição ou preocupação das 
pessoas. E até sabemos que, 
nessa altura, apenas detetá-
vamos uma porção irrisória 
dos casos importados». 

«É totalmente diferente do 
que se passa agora. Todos os lo-
cais públicos têm cuidados, nos 
aviões tem de se usar máscara 
durante toda a viagem, tudo 
isto tem de ser considerado», sa-
lienta o investigador do ENSP. «O 
risco de entrarem casos impor-
tados é relativamente baixo. E, 
entrando, se tudo for cumpri-
do, a transmissão que ocorrerá 
será pouca». 

Contudo, se são fulcrais as me-
didas de higiene e segurança exi-
gidas às companhias aéreas ou à 
indústria turística, muito depen-
de dos cuidados dos próprios tu-
ristas. «Claro que, recebendo fa-
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mílias, amigos, que vão para ca-
sas, vão à praia, vão a um res-
taurante, com as devidas medi-
das de segurança, o risco é mui-
to baixo», exemplifica Peixoto. 
«Se houver outro tipo de com-
portamento, como há pouco 
tempo se viu no Algarve, com 
jovens com aparentemente 
muito pouco distanciamento 
social, aí de facto tem de haver 
intervenção». 

Entretanto, enquanto o Governo 
português e associações do setor 
turístico se queixam do impacto 
económico causado pelas restri-
ções impostas pelo Governo de Bo-
ris Johnson, quem foi apanhado 
pelo meio foram os muitos britâni-
cos que vivem em Portugal. Vários 
já pensam em planos para contor-
nar a obrigação da quarentena. 

Aliás, na internet até já há 
quem se ofereça para levar cida-
dãos britânicos de Portugal atra-
vés da fronteira, para apanhar 
um voo em Espanha. «É fácil!», 
lia-se numa mensagem vista pela 
Olive Press, um jornal de expa-
triados britânicos em Espanha. 

P 

Mal se usam máscaras 
Apesar de mostrar tanta preocupa-
ção com o risco da covid-19 em Por-
tugal, o Governo britânico já se 
prepara para abrir todas as espé-
cies de serviços não-essenciais em 
Inglaterra, como piscinas interio-
res, espetáculos ao ar livre, recin-
tos desportivos, ginásios, estúdios 
de tatuagens, spas, salões de bron-
zeamento e manicuras - Boris 
Johnson tem sido criticado por es-
tar mais preocupado com os estra-
gos económicos da pandemia do 
que com a saúde pública. 

Tudo isto surge numa altura em 
que o número de novos casos no 
em Inglaterra está relativamente 
estável, mas ainda não se sabe 
qual o resultado da reabertura dos 
restaurantes e bares no sábado 
passado. Na altura, houve enor-
mes enchentes em estabelecimen-
tos por todo o país: aliás, as ruas 
de Soho, um dos mais populares 
bairros noturnos de Londres, es-
tavam cheias de gente a beber, com 
poucas máscaras à vista e pratica-
mente ninguém a cumprir os dois 
metros de distância recomenda-
dos pelo Governo - ou um metro 
de distância, para quem utiliza 
medidas de mitigação. 

Talvez isso seja o mais estra-
nho, visto a partir de Portugal, 
onde o uso de máscara se tornou 
cada vez mais frequente. No Rei-
no Unido nem sequer é obrigató-
rio o uso de máscara no interior 
de espaços públicos. 

«Nós viemos a 14 de junho e 
notámos urna diferença gigan-
tesca. Em Portugal víamos a 
maior parte das pessoas com 
máscara, aqui eram raras», con-
tou ao SOL Filipa Pinto, uma por-
tuguesa que regressou a Londres 
com o namorado, para continuar o 
seu MBA. «O maior choque foi 
que, dentro dos cafés, bancos e 
supermercados as pessoas que 
estão a atender não precisam de 
usar máscara. Só não deixam 
entrar tantas pessoas ao mes-
mo tempo». 

«Agora já se nota mais pes-
soas na rua com máscara», 
mas nada comparado com Por-
tugal, continua Filipa. «É mui-
to estranho. Aliás, quando es-
tamos a andar na rua com a 
máscara as pessoas veem-nos, 
ficam a olhar fixamente e 
afastam-se». 

• # 
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Covid.19:Camião da Esperança percorre Algarve até 14 de agosto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/07/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8a2f553b

 
O Camião da Esperança está de regresso à estrada e percorre, entre os dias 9 de julho e 14 de
agosto, as principais ruas e praias de seis municípios do Algarve: Portimão, Albufeira, Olhão, Tavira,
Lagos e Lagoa.
 
O objetivo desta missão é contribuir para o processo de informação e diagnóstico da covid-19 na
região, numa altura de maior procura por turistas de todo o mundo durante as férias de verão. A
equipa do Camião da Esperança presta aconselhamento em boas práticas de saúde pública, realiza
testes e tem disponível um posto de enfermagem gratuito ao serviço de toda a população.
 
Depois da primeira missão, que percorreu 21 municípios e realizou mais de 2500 testes, o Camião da
Esperança está de regresso, para uma missão totalmente dedicada à região do Algarve. Com o foco
em informar e testar, a missão pretende ajudar a conter a disseminação do novo coronavírus e
colaborar com a Região de Turismo do Algarve, e executivos municipais envolvidos, na projeção e
recuperação internacional da imagem de excelência do Algarve como um destino limpo e seguro.
 
O programa do Camião da Esperança contempla as seguintes localidades e datas: Portimão - 9 a 13
de julho; Albufeira - 15 a 20 de julho; Olhão - 22 a 26 julho; Tavira - 28 de julho a 1 de agosto; Lagos
- 3 a 7 de agosto; Lagoa - 9 a 14 agosto. Os serviços estão disponíveis entre as 9h00 e as 14 horas.
 
O acesso à realização de testes é prioritária às situações indicadas pelos municípios ou pela Autoridade
de Saúde, sendo possível, a qualquer utente, agendar a realização de um teste, sujeito a pagamento
(molecular - 100EUR, serológico - 40EUR). O resultado do teste molecular (deteta a presença do vírus
SARS CoV-2) está previsto em 24 horas. O resultado do teste serológico (deteta a presença de
anticorpos, mas não permite diagnóstico) é imediato. O teste molecular está sujeito a prescrição e
avaliação.
 
O Camião da Esperança é uma iniciativa promovida pela Região de Turismo do Algarve, e pelos
municípios de Albufeira, Lagoa, Lagos, Olhão, Portimão e Tavira, com o apoio da TVI, Rádio Comercial,
Galp, Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP), KPMG, Mundipharma Portugal,
Nasamotor, Planetiers, Sabseg e Unilabs. Toda a operação logística é coordenada pela Globalsport.
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Listas seguras e restrições deixam Algarve pelas "praias da amargura"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/07/2020

Meio: Euronews Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4775932a

 
O Algarve está entre as zonas turísticas europeias mais ameaçadas pela Covid-19, mas devido
sobretudo às restrições de países como o Reino Unido ao gozo de férias em Portugal.
 
Já se encontra disponível o relatório de situação de hoje, 10 de julho, que pode ser consultado
integralmente em...
Publiée par Direção-Geral da Saúde sur Vendredi 10 juillet 2020
Alguns negócios estão mesmo em risco dada a quebra acentuada nas receitas.
 
Carlos Guerreiro tem um restaurante em Vilamoura e, à RTP, contou ter feito "um investimento a
contar com um bom ano", mas assim que abriu teve de fechar devido à pandemia.
 
"Nesta altura, pelo menos no meu caso, estaríamos a servir entre 300 e 350 pessoas por dia, incluindo
refeições. Atualmente, servimos de 30 a 40", revela o proprietário.
 
Tirando os grupos de jovens holandeses que têm provocado alguns distúrbios na zona da Oura, em
Albufeira, a fraca afluência de turistas ao Algarve é o problema mais visível numa região onde o risco
de transmissibilidade (RT) era esta sexta-feira de 0,81.
 
No entanto, também as restrições horárias impostas pelo governo para os estabelecimentos de
rastauração, com fecho às 23 horas, está também a afetar o negócio numa zona do país onde as
pessoas preferem ficar junto ao mar durante o dia e passear pela fresca da noite.
 
João Santos é empregado de um bar também em Vilamoura e calcula estar a trabalhar com "10 ou 20
por cento da capacidade de clientes do dia todo".
 
"Quando começamos a ter mais movimento, que é quando as pessoas saem após jantar, pelas 10 ou
10h30 da noite, nós temos de fechar às 11h", lamenta este profissional da restauração algarvia.
 
O presidente da Federação Portuguesa de Concessionários de Praia confirmou à Agência Lusa haver
"uma quebra muito grande de turistas" no Algarve, estimando João Carreira uma redução a rondar os
90 por cento.
 
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (Amal) lamentou a ausência sobretudo dos
turistas ingleses, criticou a decisão do governo de Boris Johnson de excluir Portugal da "lista verde" e,
em declarações citadas pelo jornal Público, deixou mesmo uma mensagem: "Se os britânicos
olhassem para os números deles e para os nossos, fugiam todos de lá e vinham para cá.
 
De acordo com o último balanço epidemiológico da Direção-Geral de Saúde, o Algarve contava esta
sexta-feira à tarde com 260 casos ativos de Covid-19, com um incremento de sete novos casos e oito
pessoas dadas como recuperadas da doença.
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365 ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/07/2020

Meio: Visit Portugal Online

URL: https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/365-algarve

 
Visite o Algarve e não perca o programa de eventos que anima a região ao longo do ano.
 
Com a designação de 365 Algarve este programa cultural complementa a oferta tradicional da região
com apresentações de música, dança, teatro, exposições, animação de património, gastronomia e
cinema que vão ter lugar em todo o território algarvio.
 
Consulte a programação em www.365Algarve.pt e outra informação relativa ao programa cultural 365
Algarve em www.facebook.com/365.Algarve.EveryDayCounts
 
Porque todos os dias contam!
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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: 11/07/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=650f932b

 
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.
 
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
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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.
 
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.
 
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.
 
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.
 
Por: Turismo Moda Algarve
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TVI

 	Duração: 00:02:24

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87503034

 
10-07-2020 20:14

1 1 1

Turistas na Praia da Oura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=76555f9e-cdb3-4520-bac8-

d14d1ea97e61&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nas praias do Algarve, os maiores aglomerados de turistas são de jovens holandeses. Grupos deles
têm chegado e partido da região. Na Praia da Oura, as autoridades parecem ter evitado as maiores
concentrações junto aos bares que chegaram a preocupar os habitantes locais.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-10 20:14
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 21:43
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 08:25
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 09:26
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 10:27
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 00:16
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 11:16
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 12:16
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-10 01:11
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 02:38
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SIC

 	Duração: 00:04:17

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87503036

 
10-07-2020 20:13

1 1 1

Resposta do Algarve à pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ed41d6ff-0d31-4c55-a4f3-

2eaeddd8f3f8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os algarvios a braços com uma quebra brutal de turistas, reforçam a mensagem. O Algarve é uma
região segura e está preparada para minimizar os riscos da pandemia.
Comentários de António Pina, presidente da Associação de Municípios do Algarve; Vaz Pinto, cmdt.
operacional distrital; José Apolinário, coord. combate à pandemia Algarve; Ana Guerreiro, delegada de
Saúde Regional.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-10 20:13
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-11 07:20
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-11 08:16
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-11 09:19
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-10 00:15
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-11 10:14
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-11 17:08
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TVI

 	Duração: 00:02:15

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87503032

 
10-07-2020 20:12

1 1 1

Coronavírus no Algarve - Situação controlada na última semana

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3847d3bf-80f2-49d6-8776-

cb0e0eb210ec&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estamos a avançar pelo verão e no Algarve, existem agora 277 casos ativos de COVID-19. 7 pessoas
estão internadas. Nenhum deles nos cuidados intensivos. Também não há mortes associadas à doença
desde o dia 16 de maio. As autoridades de saúde e os decisores políticos dão a situação como
controlada na região.
Comentários de António Pina, Comunidade Intermunicipal do Algarve; José Apolinário, coord. regional
do combate à COVID-19; Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de Saúde do Algarve; Paulo
Morgado, Administração Regional de Saúde do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-10 20:12
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 21:41
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 08:22
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 09:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 10:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 00:11
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 11:14
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 12:14
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 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-10 01:09
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 02:33
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RTP 1

 	Duração: 00:02:09

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87503019

 
10-07-2020 20:05

1 1 1

Restrições a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=65efe121-dbd4-4392-b344-

8d1409442ae8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Oito países da União Europeia proíbem já a entrada das pessoas que chegam de Portugal. Há ainda
mais seis países que exigem quarentena a quem tenha como ponto de partida o território português.
Declarações de Duarte Correia, vice-presidente Associação Portuguesa Agências Viagens e Turismo.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-07-10 21:06
 RTP 2 - Jornal 2 , 2020-07-10 21:34
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-11 08:09
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-11 08:10
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-10 00:04
 RTP 1 - Jornal da Tarde , 2020-07-11 13:06
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-07-11 12:38
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-11 14:07
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-11 16:09
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-11 18:10
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-07-11 21:07
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RTP 1

 	Duração: 00:03:06

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87503017

 
10-07-2020 20:02

1 1 1

Portugal na lista negra de alguns países

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a73d6fa1-6c11-4f22-879e-

5a602bbe22a8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro insiste que é injusto que Portugal esteja na lista negra de passageiros de vários
países europeus e espera que tudo isto não seja parte de uma guerra pela conquista de turistas.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-07-10 21:03
 RTP 2 - Jornal 2 , 2020-07-10 21:31
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-11 08:06
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-11 09:05
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-11 08:07
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-11 09:05
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-11 10:06
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-10 00:01
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-07-11 12:35
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SIC

 	Duração: 00:03:31

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87503012

 
10-07-2020 19:58

1 1 1

Portugal com limitações às viagens

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c1c50546-c763-4af0-b6b2-

7e87d79502bd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República diz que Portugal não vai retaliar os países que nos colocaram na lista de
países não seguros para turismo, mas António Costa diz que é preciso bom senso entre governos,
para evitar uma situação que considera injusta.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; António Costa, primeiro-ministro;
Rui Rio, presidente do PSD.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-10 19:58
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-07-10 21:36
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-11 07:09
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-11 08:05
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-11 09:07
 SIC - Primeiro Jornal , 2020-07-11 13:09
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-10 00:03
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-07-10 01:25
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-07-10 02:48
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-07-10 04:12
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 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-07-10 05:51
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-07-11 06:44
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-11 10:03
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-11 11:06
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-07-11 12:15
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-11 13:09
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 	Duração: 00:03:01

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87503011

 
10-07-2020 19:57

1 1 1

Abertura de fronteiras na Europa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4c86e682-f65d-4fde-9133-

69b5781cd2c9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Começamos pela lista de países em que os portugueses podem ou não entrar. Pelo menos 15 países
europeus não permitem de todo a entrada de pessoas provenientes de Portugal no seu território ou só
permitem com precauções como a quarentena obrigatória, igual à que foi decretada pelo Reino Unido.
O Presidente da República e o primeiro-ministro contestam os critérios usados na tomada destas
decisões, mas recusam para já a possibilidade de retaliar contra esses países. Já Rui Rio crítica a ação
diplomática do Governo e manifesta-se muito preocupado com as consequências no turismo.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; António Costa, primeiro-ministro;
Rui Rio, presidente do PSD.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-10 19:58
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 21:29
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 21:57
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 08:01
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 09:00
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 10:00
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 23:59
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 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 11:02
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-11 12:01
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-10 00:55
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 02:21
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RTP 1

 	Duração: 00:03:46

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 87504888

 
10-07-2020 18:21
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Teatro Lethes reabre

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0ee22874-f507-47f2-8a41-

cc6da36b886b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Depois de mais de 3 meses encerrado, o histórico Teatro Lethes, em Faro, reabre as portas ao público.
A antestreia da peça "Instruções para abolir o Natal" está marcada para amanhã e assinala o regresso
da companhia de Teatro do Algarve à sua atividade regular.
Comentários de Luís Vicente, diretor ACTA - Companhia de Teatro do Algarve.
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TVI 24

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87510240

 
10-07-2020 00:14

1 1 1

Noite algarvia a meio gás

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b2c663b5-4cee-4f15-9266-

89c75684bd5d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Longe das enchentes habituais dos últimos anos em Albufeira, a Rua da Oura é hoje uma pálida
ilustração da noite algarvia. Ainda assim, as ruas não estão vazias.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-10 02:35
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