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Alerta de António Costa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54bbbcae-c39d-4a75-b96b-

8ed4cd4dfa55&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro alertou ontem à noite para as brincadeiras que podem sair caro ao país referindo-
se à festa de Odiáxere, no Algarve, que está a causar danos graves à economia portuguesa.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
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Aeroportos estão a meio gás devido a limitações impostas por países europeus 

"foi com surpresa" que viu o 
gesto da Bélgica, de quem 
obteve a garantia de que a si-
tuação seria corrigida. Ao fe-
cho desta edição mantinha-
-se a restrição. Mas não será 
surpresa se o Algarve e o 

DIPLOMACIA 

Costa e Santos Silva 
tentam sensibilizar 
quem boicota Portugal 

Governo exigiu correção à Bélgica, que classificou Algarve e Alentejo como 
regiões a evitar. Hotéis e autarcas acusam efeito contágio da decisão britânica 

Nuno Miguel Ropio 
nuno.ropio@jn.pt 

RESTRIÇÕESAntónio  Costa e 
Santos Silva desdobraram-se 
ontem numa frente de char-
me junto dos países que de-
saconselham as viagens de e 
para Portugal devido à covid-
-19. Se o primeiro-ministro 
obteve a garantia de que os 
Países Baixos deixarão de 
submeter a quarentena 
quem viajar para o Porto, e 
ainda apelou ao congénere 
irlandês para levantar os tra-
vões impostos aos destinos 
nacionais, já o ministro dos 
Negócios Estrangeiros pediu 
à Bélgica que retirasse o Al-
garve e o Alentejo de uma 
lista de regiões a evitar. 

Nos Países Baixos, onde 
reuniu com o chefe do Go-
verno [ler pág. 11], Costa as-
sumiu que tem sensibiliza-
do vários estados europeus 
para a verdade por detrás das 
taxas de infeção. "Finalmen-
te, começou a ser percebido, 
em algumas chancelarias 
[governos], qual é a grande 
disparidade da situação em 
Portugal. Temos um país 
onde praticamente a situa-
ção está com baixíssimos nú-
meros", disse, frisando que 
"a Bélgica já percebeu isso". 

"A Holanda, que tinha co-
locado o Porto, conjunta-
mente com Lisboa [numa 
lista de locais a evitar], já re-
tirou o Porto. Ainda hoje, 
tive uma conversa telefóni-
ca com o meu colega irlan-
dês, a quem tentei sensibili-
zar para essa diferenciação", 
acrescentou. 

Santos Silva apontou a "fal-
ta de coerência" nas limita-
ções impostas a Portugal. 
"Estão a suceder-se decisões 
casuísticas fundadas em cri-
térios técnicos postos em 
causa pelo próprio Centro 
Europeu de Prevenção e 
Controlo das Doenças", acu-
sou, em Bruxelas. 

O governante admitiu que  

riam de quarentena; depois, 
deu um passo atrás e passou 
a impor as restrições a quem 
passar pelas 19 freguesias da 
região de Lisboa. 

Para os autarcas e empresá-
rios algarvios, são efeitos da 
decisão britânica. "É um con-
tágio do travão do Reino 
Unido, sendo de lamentar 
que outros países se guiem 
pelo mesmo diapasão sem 
critérios técnicos", disse, ao 
JN, Elidérico Viegas, presi-
dente da Associação dos Ho-
téis e Empreendimentos Tu-
rísticos do Algarve, que de-
fende "uma rápida campa-
nha internacional para esba-
ter a imagem negativa do 
país". "Já não são recuperá-
veis os prejuízos, superiores 
a 800 milhões de euros". 

António Pina, líder da As-
sociação de Municípios do 
Algarve, que hoje reúne para 

estudar estratégias "de 
contenção de danos", 
defende que "a diplo-
macia económica 
tem de redobrar o 
empenho em deter-
minados mercados, 
como Espanha, 
França e Alemanha 
ou mesmo Itália". • 

Alentejo voltarem a ser ter-
ritórios fiáveis. 

Em cinco dias, a Bélgica 
provou que vive no reino da 
indecisão: na quinta-feira, 
pôs Portugal no leque de paí-
ses cujos viajantes precisa-

 

Marcelo pede para se "puxar pelo 
Algarve' e procura ajuda do rei Filipe 

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ser necessá-

 

rio "puxar pelo Algarve rápido" para que o turis-

 

mo da região ainda possa recuperar nas próximas 
semanas dos efeitos da pandemia. "Alguns países 
não compreendem a situação [portuguesa], até 
que os nacionais desses países a expliquem [após 
visitar Portugal]. Apesar da lista [do 
Reino Unido], os voos que trazem bri-

 

tânicos têm 30% de ocupação. O que 
significa que, perante a dúvida le-

 

vantada pelo próprio país, conhe-

 

cendo o Algarve acabam por vir", 
disse o chefe de Estado, ontem, an-

 

tes de um jantar com autar-

 

cas da região. Para Marcelo, 
que dentro de uma semana 
vai reunir com o rei de Es-

 

panha, com estas questões 
em cima da mesa, o travão 
imposto a Portugal por vá-

 

rios países "é um proble-

 

ma de esclarecimento e de 
tempo". Página 2



A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87545407 14-07-2020

Layo  e desemprego afectam 45% 
da população activa da Madeira

Era “dinheiro vivo”. Todos os meses, 

no nal do mês, o patrão de Carlos 

Vieira entregava-lhe 850 euros. Sem 

descontos, sem contrato, sem segu-

rança. Só notas dentro de um envelo-

pe. No último ano, Carlos Vieira, de 37 

anos, foi um misto de porteiro e anga-

riador de clientes de dois restaurantes 

na Zona Velha do Funchal, do mesmo 

empresário. Antes, foi tanta outra coi-

sa, sempre à volta do turismo. Desde 

Março, que mal tem o que comer. 

“Recebo um apoio de 193,45 euros. 

Como se vive com isto? Pagar casa, 

gás, electricidade, medicamentos, um 

telefone, comida... ”, diz ao PÚBLICO, 

junto a casa, na zona do Campo da 

Barca, mesmo no centro do Funchal. 

“O meu patrão diz que não vai abrir 

para já. Prefere outra zona da cidade, 

menos turística”, continua, lamentan-

do nunca ter insistido para ter contra-

to de trabalho. “Ele dizia que assim eu 

recebia mais. E recebia mesmo mais 

algum. Mas de que me valeu?” 

Apesar das di culdades, Carlos 

Vieira não entra nas estatísticas o

ciais, que escrevem a negro a realida-

de de uma ilha turística sem turistas. 

Segundo os últimos dados, fornecidos 

ao PÚBLICO pela Secretaria Regional 

de Inclusão Social e Cidadania (SRIC), 

a região autónoma da Madeira tem 

43.699 trabalhadores em layoff. De 

acordo com o gabinete da secretária 

regional Augusta Aguiar, 3375 empre-

sas recorreram ao layoff simpli cado 

desde o início da pandemia. 

O arquipélago tem uma população 

activa a rondar as 135 mil pessoas, o 

que signi ca que um terço da força 

laboral está em layoff. E se a eles jun-

tarmos os 17.465 inscritos no nal de 

Maio no Centro de Emprego, veri ca-

mos que quase metade dos trabalha-

dores (45%) está em casa. 

“O governo regional está a acom-

panhar, em permanência, a evolução 

da situação das empresas e dos traba-

lhadores, e tem vindo a adaptar as 

medidas conforme necessário”, expli-

ca Augusta Aguiar ao PÚBLICO, reco-

nhecendo que o sector do turismo, 

pela “importância que assume na 

economia regional”, é um dos mais 

Um terço da população activa está em layoff e o desemprego subiu 10%. Com a pandemia, turismo parou  
e há mais de 61 mil pessoas em casa sem trabalhar. Aumentam pedidos de ajuda de famílias em di culdades

laria da Associação Comercial e 

Industrial do Funchal (ACIF), realça 

a urgência dos apoios existentes 

serem reforçados e prolongados. “As 

nossas previsões apontavam para 

taxas de ocupação de 30% em Julho, 

40% em Agosto e 50% em Setembro, 

mas já tivemos que as rever.” Em cau-

sa, diz, está a percepção que a Europa 

tem da Madeira, devido aos números 

da pandemia em Lisboa. “Muitas 

empresas não vão resistir”, desabafa, 

dizendo que reabrir, nestas condi-

ções, vai ser muito difícil.  

Para os trabalhadores também, 

sublinha Adolfo Freitas, referindo-se 

à retoma do turismo, com a reabertu-

ra, a 1 de Julho, do tráfego aéreo inter-

nacional nos aeroportos madeirenses. 

“Alguns têm sido chamados para vol-

tar ao trabalho, mas em horário redu-

zido. Vão trabalhar, mas ainda rece-

RUI GAUDÊNCIO

A Madeira, onde o turismo é um dos motores da economia regional,  tem 43.639 trabalhadores em layoff

bem menos do que em em layoff”, 

observa o sindicalista, que fala em 

muitas di culdades para as famílias. 

Ao CASA ou à Cáritas do Funchal 

têm chegado várias histórias de famí-

lias em di culdades. “Atingiu dura-

mente a classe média”, resume Duar-

te Pacheco, da Cáritas, que integra a 

rede de instituições organizada em 

torno do Fundo de Emergência para 

Apoio Social (FEAS). “Estamos a 

apoiar cerca de 300 famílias, através 

de apoios mensais destinados a fazer 

face a despesas correntes como renda 

da casa, despesas de saúde, alimen-

tação”, contabiliza, enquanto Sílvia 

Ferreira, do CASA, fala também da 

subida de pedidos. “Temos tentado 

nos adaptar, mas não conseguimos 

dar resposta a todos”, admite.

do”, protesta, dizendo que ao sindi-

cato não param de chegar queixas de 

abusos e salários em atraso. 

Este ano, segundo dados da Inspec-

ção Regional de Trabalho, as acções 

de scalização dispararam (+47%) em 

relação ao ano anterior, a maioria por 

questões salariais: um aumento de 

31% face a 2019. O caso de Nídia está 

relacionado com essas cifras. Tem 30 

anos, nove de hotelaria, entre limpe-

za e quartos, e nunca viveu nada 

assim. “Já não recebo desde Março”, 

diz, num suspiro, de quem quer a 

vida de volta, mas tem medo que os 

aviões tragam mais do que turistas. 

“Nós queremos os hotéis abertos para 

trabalhar, mas sabemos do perigo que 

representa abrir o aeroporto.” Do 

lado dos hoteleiros, as expectativas 

são baixas. António Jardim Fernan-

des, responsável pelo sector da hote-

afectados. O desemprego, que vinha 

numa trajectória descendente, não 

tem parado de subir: timidamente em 

Março (0,4%), e depois mais 5,0% em 

Abril, e 6,3% em Maio. Comparando 

com 2019, é uma subida de 10,9% no 

número de inscritos. 

O Sindicato da Hotelaria olha des-

con ado para os números. O dirigen-

te Adolfo Freitas reclama. “Durante 

anos e anos, o turismo bateu recor-

des, mas isso não se re ectiu nos salá-

rios dos trabalhadores. Agora que 

estamos em crise, querem que sejam 

novamente os trabalhadores a pagar”, 

protesta, pedindo mais scalização às 

empresas que estão a aproveitar o 

layoff simpli cado para pressionar os 

trabalhadores. “Alguns querem man-

dar as pessoas de férias, sem pagar. 

Outros aproveitam para fazer obras, 

porque a Segurança Social vai pagan-

Apoios sociais
Márcio Berenguer

marcio.berenguer@publico.pt
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40 anos de 
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Cultura, 32/33
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Pulmão humano rejeitado 
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Só uma vitória do Benfica 
hoje pode adiar festa  
do título ao FC Porto 
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Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.038 • 1,30€ • Terça-feira, 14 de Julho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Madeira 45% da população activa 
está em layo  ou no desemprego  
Crise do turismo está a afectar duramente economia do arquipélago. Dos 165 mil activos, 43.700 estão  
em layo  e 17.500 no desemprego. Pedidos de ajuda de famílias em di culdades dispararam Sociedade, 16

A partir de hoje, quem 
quiser pode ser parceiro 
TVDE da empresa em todo  
o território nacional p24

Atraso não compromete 
apoio de emergência do 
Governo. David Neeleman 
recebe 44 dos 55 milhões  
de euros para Azul sair p22

Um atropelamento em 
Lisboa volta a colocar em 
questão a hegemonia dos 
carros. Mas não há soluções 
fáceis para o problema p21

“Há demasiados países a ir 
na direcção errada”, alerta 
OMS. São esses países que 
explicam o grande aumento 
de novos casos p2 a 5

Uber alarga 
operação a todo 
o território  
de Portugal

Assembleia da 
Azul só discute 
acordo da TAP  
a 10 de Agosto

Morte de jovem 
relança debate 
sobre tráfego 
nas cidades

Novas infecções 
nos EUA, Brasil  
e Índia causam 
alarme na OMS

JEENAH MOON/REUTERS 
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HOJE livro+CD  
Redistribuição 
Chanson Française 
Barbara; Léo Ferré;  
Serge Gainsbourg; Gilbert 
Bécaud; Charles Trenet

A China está  
a exportar  
a ideologia 
autoritária  
para o mundo  
Entrevista com  
Joshua Wong, um dos 
líderes do movimento 
pró-democracia  
em Hong Kong  
Mundo 26/27

Por +  
7,95€ 
cada

CultuC
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Adaptação dos hotéis às regras da DGS

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e9a40e1e-7e97-44db-8d64-

24c313e0c744&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia trouxe muitas alterações à vida de todos nós e a hotelaria não é exceção. Em nome da
segurança dos clientes, os hotéis tiveram de se adaptar à COVID-19 e adotar novas regras de
funcionamento. A exigência é ainda mais apertada para o regime do chamado "tudo incluído".
Declarações de Marcos Sousa, NAU Salgados Palace.
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14-07-2020 10:01

Desemprego na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f36b528c-790d-47c4-b1c9-

da6bb4c26a7a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um terço da população ativa da Madeira está em lay-off e o desemprego subiu 10% em relação ao
período homólogo. Números revelados na edição de hoje do jornal Público. Com a pandemia, o
turismo parou e há mais de 61 mil pessoas em casa sem trabalhar.
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14-07-2020 09:04

Fluxo turístico na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e7c57e09-76c8-465b-ac36-

169db5e097c4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Madeira, aos poucos, os turistas começam a regressar. Mas a situação é ainda bastante distante do
que era habitual nesta altura do ano. Uma situação que se agrava porque o Reino Unido, um dos
principais mercados, colocou a região entre os destinos de risco.
Declarações de Miguel Gouveia, presidente da câmara do Funchal.
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14-07-2020 08:08

Crise de emprego na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ba20051c-f3b1-4773-a8d9-

6e05a470e679&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No arquipélago da Madeira a crise no turismo já está a ter reflexos negativos: 45% da população ativa
está em lay-off ou no desemprego. São dados da Secretaria Regional de Inclusão social e Cidadania da
Madeira revelados hoje pelo jornal "Público". Na região autónoma estão também aumentar os pedidos
de ajuda de famílias em dificuldades.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-14 09:04
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14-07-2020 09:01

Marcelo Rebelo de Sousa defende uma discriminação positiva para o setor do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fa8fde7d-73fe-44b1-bbcf-

8cf5cba44746&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa defende uma discriminação positiva para o setor do turismo. O Chefe de
Estado aponta o Algarve como uma das regiões onde essa discriminação é muito importante.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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14-07-2020 08:32

Marcelo Rebelo de Sousa visita o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9ab23e13-0391-4bdd-b98a-

a63effe1d43f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República diz que é urgente uma grande aposta no setor do turismo. Marcelo Rebelo
de Sousa voltou ontem à noite ao Algarve, onde já tinha estado na semana passada. O chefe de
Estado diz que é preciso continuar a proteger esta economia que depende muito da chegada de
turistas.
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A11  
Rádio Observador

 	Duração: 00:01:08

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 87550484

 
14-07-2020 08:07

Presidente da República preocupado com o Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2beb4c41-19b7-4ba4-99d0-

1492cf2524a3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República está preocupado com o Turismo. Durante uma visita ao Algarve, Marcelo
Rebelo de Sousa pede que se olhe de forma diferente para este setor.
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A12  
Antena 1

 	Duração: 00:00:54

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87546802

 
14-07-2020 07:08

Marcelo Rebelo de Sousa visita o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aa5db73b-922d-4d5b-854e-

e53fa08ea046&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa defende uma grande aposta no setor do turismo. O Presidente da República
voltou ontem à noite ao Algarve, onde já tinha estado na semana passada, para afirmar que é preciso
continuar a proteger esta economia que muito depende da chegada de turistas.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-14 08:07
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A13  
TSF

 	Duração: 00:01:06

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87549027

 
13-07-2020 21:03

Presidente da República no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e8a0f49e-4ae1-4548-bc93-

84e1ded77210&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República acredita que apesar das restrições colocadas por vários países, o turismo
algarvio vai recuperar. Marcelo Rebelo de Sousa regressou hoje ao Algarve, onde está a jantar com
autarcas da região.
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A14  
Renascença

 	Duração: 00:00:23

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87548280

 
14-07-2020 08:31

Marcelo Rebelo de Sousa visita o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=31afb360-328d-49ff-b20c-

82b6d00bf736&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Prosseguem as preocupações quanto ao turismo. Marcelo Rebelo de Sousa na última noite pediu uma
discriminação positiva, em particular para o Algarve. O Presidente jantou em Lagos com autarcas.
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A15  
TSF

 	Duração: 00:01:50

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87546784

 
14-07-2020 07:06

Plano de recuperação da União Europeia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af905012-7740-4540-a25d-

218f763089c8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro está hoje na Hungria depois de ontem ter reunido em Haia com o primeiro-
ministro holandês Mark Rutte, sem que fosse possível um acordo ou, pelo menos, sem que fosse
possível convencer Mark Rutte a ceder no âmbito da negociação para o plano de recuperação
económica e europeia e, nomeadamente, na responsabilização mútua dos países europeus pela do
financiamento desta na operação.  António Costa referiu-se também depois da reunião com Mark
Rutte, à forma como a Europa está a lidar com os surtos detetados em Portugal e lembrou que as
situações para já são muito localizadas, avisando também que é preciso não brincar situações como a
que aconteceu em Odiáxere, no Algarve.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
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A16  
Renascença

 	Duração: 00:00:20

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87548331

 
14-07-2020 08:31

Corredores turísticos internacionais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=67c3a0bf-ff0b-4ce2-ab81-

e6a3a3ecb911&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro António Costa disse que finalmente, os países da União Europeia começam a
perceber que o grande aumento do número de casos em Portugal é afinal muito localizado, admitindo
António Costa que isto possa correr a favor do nosso país no que toca à abertura dos corredores
turísticos.

Página 16



A17  
TSF

 	Duração: 00:03:18

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87553463

 
13-07-2020 23:04

Regiões do Alentejo e do Algarve na lista das autoridades belgas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0043991b-e7d2-4672-b7da-

6de84d1f398a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República acredita que, apesar das restrições colocadas por vários países, o turismo
algarvio vai recuperar. Marcelo Rebelo de Sousa jantou com autarcas da região. Este fim-de-semana,
a Bélgica decidiu colocar o Alentejo e o Algarve na lista laranja.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; António Costa, primeiro-ministro.
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A18  
Rádio Observador

 	Duração: 00:06:36

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 87544224

 
13-07-2020 18:10

Restrições da Bélgica às visitas a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d63805d4-d303-4eeb-acf1-

19fe8ffc977d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve é agora uma das zonas consideradas pela Bélgica, como região arriscado em altura de
pandemia de COVID-19. Os viajantes que que entrem na Bélgica vindos de uma destas duas regiões
de Portugal, Algarve ou Alentejo, vão ser sujeitos a maior vigilância. Ainda assim, o ministro belga dos
Negócios Estrangeiros não especifica as medidas concretas que vão ser aplicadas.
Comentários de António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve e presidente da
autarquia de Olhão.
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A19  
RTP 3

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 87550678

 
14-07-2020 10:14

1 1 1

Portugal de fora da lista dos países seguros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0abdcc61-3db8-44a7-a875-

ca8c5de88520&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro dos Negócios Estrangeiros acusa a Bélgica de falta de coerência nas restrições impostas por
causa da COVID-19. Augusto Santos Silva revelou que nem o ministro dos Negócios Estrangeiros
belga sabia dos avisos e limitações impostas pelo Governo de Bruxelas ao Alentejo e Algarve.
Comentários de Augusto Santos Silva e de António Costa, primeiro-ministro.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-07-14 11:24

Página 19



A20  
RTP 1

 	Duração: 00:00:37

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87547758

 
14-07-2020 08:10

1 1 1

Crise na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a9f5e297-bcfd-40ef-8479-

9ed4130e93c0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Madeira, 45% da população ativa está no desemprego ou em lay-off. O jornal Público avança hoje
que das 135.000 pessoas em idade ativa 43.699 estão em regime de lay-off e há ainda 17.465 no
desemprego, que subiu 10%. 3.375 empresas recorreram ao regime de lay-off simplificado desde o
início da pandemia. O setor do turismo é um dos mais afetados.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-14 08:10
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-14 11:42
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A21  
RTP 1

 	Duração: 00:02:57

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87547288

 
14-07-2020 07:07

1 1 1

Marcelo Rebelo de Sousa visita o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d3a15f40-70a5-4a7c-a7da-

1012ed4e7f81&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa diz que só em dezembro é que irá decidir sobre a recandidatura à
Presidência da República. O chefe de Estado diz que esta não é altura para tomar esse tipo de
decisões. Em plena pandemia, Marcelo voltou ao Algarve para jantar com os autarcas. O Presidente
diz que os turistas ainda não chegaram, porque há um problema de perceção sobre o que se passa no
país.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-14 07:08
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-13 00:10
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-14 10:12
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-14 11:21
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A22  
RTP 3

 	Duração: 00:31:09

 	OCS: RTP 3 - Tudo é Economia

 
ID: 87549803

 
13-07-2020 23:00

1 1 1

Entrevista a João Fernandes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=141d2540-9e3b-4285-87f3-

e02c2257537c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hoje vamos falar do Algarve e da crise que assola o principal destino turístico do país. A pandemia
afastou os turistas estrangeiros, a decisão de vários países com o Reino Unido à cabeça, de excluir em
Portugal da lista de corredores aéreos turísticos, está a agravar ainda mais a situação. E mesmo que
venha a haver um aumento do número de turistas portugueses nunca irá compensar a quebra na
frente externa.
Entrevista a João Fernandes, Região de Turismo do Algarve
 
Repetições: RTP 3 - Tudo é Economia , 2020-07-13 01:43
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A23  
SIC Notícias

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 87544166

 
13-07-2020 22:56

1 1 1

Marcelo Rebelo de Sousa visita o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7ac53cfa-2db8-461b-97ff-

ba9a0370226e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República está satisfeito com a retoma do turismo no Algarve, mas diz que é preciso
fazer mais. Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta noite num jantar, em Lagos, com autarcas da região.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-07-14 06:05
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-14 07:07
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-14 08:07
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-13 00:10
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-14 06:06
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-14 07:08
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-14 08:08
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-14 09:13
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-14 10:25
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-07-14 12:27
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A24  
TVI 24

 	Duração: 00:02:38

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87543965

 
13-07-2020 22:25

1 1 1

Marcelo Rebelo de Sousa visita o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f4e40621-c53e-4c3a-bd08-

bc19be7731b6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República está de visita ao Algarve e garante que o turismo está a regressar aos
poucos à região. Marcelo Rebelo de Sousa jantou esta noite com autarcas em Lagos e disse que é
preciso promover uma boa imagem de Portugal, convencendo os países, um a um, de que se trata de
um destino seguro.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-13 23:22
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-14 06:43
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-14 07:51
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-13 00:16
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-13 02:37
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-14 08:38
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-14 06:43
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-14 07:51
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-14 08:38
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-14 10:19
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-14 11:38
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-14 12:31
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A25  
RTP 1

 	Duração: 00:05:25

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87542705

 
13-07-2020 20:42

1 1 1

Presidente da República está no Algarve a jantar com autarcas em Lagos/direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2f1f580c-6bdb-4ffc-b926-

e1df01d93b20&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República está no Algarve a jantar com autarcas em Lagos. O encontro acontece uma
semana depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado também com presidentes da Câmara e
associações do setor turísticos em Monte Gordo.
Direto de Faro.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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A26  
SIC

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87542512

 
13-07-2020 20:06

1 1 1

Restrições da Bélgica às visitas a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a4cf4c5b-94de-4821-b8c7-

cabe46c2d2da&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Bélgica alargou a lista de restrições aos viajantes que queiram visitar Portugal. Além de obrigar a
quarentena quem passe por algumas zonas de Lisboa, também passou a desaconselhar viagens para o
Algarve e Alentejo.
Comentários de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros; Pedro Rupio, conselheiro
da comunidade portuguesa em Bruxelas.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-13 20:06
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A27  
RTP 3

 	Duração: 00:01:56

 	OCS: RTP 3 - 24 Horas

 
ID: 87550192

 
13-07-2020 00:15

1 1 1

Impacto da COVID-19 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a508f8d7-62d5-4d02-b7e8-

12e3b4b177c4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve, estima uma perda de 230 milhões de euros na região
na 1ª metade do ano devido à pandemia. João Fernandes admite estar preocupado com a
sobrevivência das empresas, sobretudo no fim da época alta.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-07-14 10:17
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-14 11:26
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A28  
RTP 1

 	Duração: 00:00:56

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87546845

 
14-07-2020 06:40

1 1 1

Plano para enfrentar a crise no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=deae6981-537c-495f-bcdb-

34399dbfcb15&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve explica que está a ser elaborado um plano para
enfrentar a crise.
Comentários de João Fernandes.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-14 07:10
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-14 08:09
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-14 06:41
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-14 08:09
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-14 07:11
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A29Presidente da República satisfeito com retoma do turismo algarvio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/07/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7dff9f3

 
O Presidente da República esteve esta segunda-feira a jantar com autarcas em Lagos.
 
Marcelo Rebelo de Sousa regressou ao Algarve, depois de na última semana ter estado com os
presidentes de Câmara da região em Monte Gordo. Considera que é preciso "puxar pelo Algarve
rápido" para que o esforço produza efeitos ainda este ano e prometeu estar uma vez por semana no
sul do País.
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A30

Albufeira Summer Live abre com Wilson Honrado e Diego Miranda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3e5dd437

 
Já foram divulgados todos os artistas que farão parte da
campanha  Albufeira Summer Live , que irá inundar as redes sociais com as mais
belas imagens do concelho de Albufeira, acompanhadas pela música de alguns dos
melhores artistas nacionais da atualidade. Os locais de cada atuação estão em
absoluto segredo, mas os horários são já conhecidos. Assim sendo, no dia 17 de julho,
Wilson Honrado entra na rede às 19h30 e, uma hora depois, é a vez de Diego
Miranda.
 
A campanha de Verão foi preparada pelo Município de Albufeira
para levar o mais longe possível, a beleza do  Destino de Emoções , assinatura
de Albufeira, também conhecida pela Capital do Turismo. "As circunstâncias
levam-nos a investir neste tipo de campanhas, de maneira a promovermos o nosso
destino de maneira diferente e criativa, levando Albufeira o mais longe
possível, sobretudo àqueles que este ano não nos podem visitar", refere o
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo. Serão, pois, quatro
datas e uma imensidão de artistas de primeira linha, onde não faltarão alguns
dos melhores nomes do panorama local e regional.
 
Numa organização do Município de Albufeira, o  Albufeira
Summer Live  conta ainda com a parceria da Rádio Comercial, APAL - Agência de
Promoção de Albufeira, RTA - Região de Turismo do Algarve, que transmitirão
também todos os concertos. Pode então acompanhar esta iniciativa em direto nas
várias páginas de Facebook associadas a estas entidades, nomeadamente:
Albufeira.pt; Rádio Comercial; Visit Albufeira; Visit Algarve; Rádio Comercial;
e na página oficial do evento, Albufeira Summer Live.
 
Daniel Pina

Página 30



A31

Trabalhadores do Vilanova Resort foram recebidos pelo Presidente do Turismo do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/07/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=85176536

 
Os trabalhadores do Vilanova Resort, em Albufeira, estiveram concentrados, esta segunda-feira, 13 de
junho, em frente à Região de Turismo do Algarve, para denunciar os 4 meses de salários em atraso e
solicitar a intervenção da RTA para ajudar na resolução do problema que afeta cerca de 40
trabalhadores.
 
Segundo o Sindicato da Hotelaria do Algarve, os trabalhadores exigem ainda a reabertura do
empreendimento turístico e o regresso aos seus postos de trabalho, tendo em conta que havia
reservas para os próximos meses mas as mesmas foram recusadas pela administração.
 
Durante o protesto, uma delegação composta por António Goulart, coordenador da União dos
Sindicatos do Algarve/CGTP-IN, Tiago Jacinto, coordenador do Sindicato da Hotelaria do Algarve e
duas trabalhadoras do Vilanova Resort, em representação dos restantes trabalhadores, foram
recebidos por João Fernandes, Presidente da RTA, que se mostrou sensibilizado para o problema e
prometeu desenvolver deligências junto de várias entidades oficiais e o Governo, para que os
trabalhadores possam ter algum apoio imediato para fazerem face às suas necessidades básicas e
tentar encontrar uma solução.
 
O sindicato refere em comunicado que já pediu a intervenção da Autoridade das Condições do
Trabalho mas até ao momento não obteve qualquer informação formal sobre a situação. Numa
reunião, na Unidade Local de Faro da ACT, a pedido do sindicato, realizada no dia 6 de junho, os
sindicalistas foram informados de que a ACT não iria fazer participação ao Ministério Público pelo facto
da empresa ter recebido verbas da Segurança Social referentes ao lay-off simplificado e não pago
qualquer valor aos trabalhadores. O sindicato está a ponderar fazer essa participação ao Ministério
Publico, mas considera, que essa é uma responsabilidade e um dever da ACT.
 
Os sindicalistas também pediram uma reunião à Segurança Social, a qual está marcada para amanhã,
15 de julho.
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Piqueniques trazem de volta a Comida Esquecida em agosto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/07/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd61da

 
Depois da suspensão  decretada  em março, Festival da Comida Esquecida volta com três piqueniques
algarvios em agosto e setembro e encerramento em outubro.
O Festival da Comida Esquecida regressa no dia 1 de agosto com um  piquenique de charme , ao final
do dia, na aldeia da Penina (Loulé). Segue-se, a 29 de agosto, um piquenique em Santo Estêvão
(Tavira), a 12 de setembro em Cacela Velha (Vila Real de Santo António) e, a 17 de outubro, a festa
de encerramento do Festival em Querença (Loulé), onde haverá um mercado de produtos
agroalimentares da região, exposição de rua sobre comida, mini concertos e outras surpresas.
 
Os eventos foram alterados e adaptados de forma a respeitar todas as orientações da Direção-Geral
de Saúde e garantir a segurança de participantes e colaboradores, mas mantendo a sua identidade e
essência, ligadas à celebração de tradições algarvias através de  experiências gastronómicas
inesquecíveis .
 
A organização detalha que  a experiência inclui uma refeição cheia de aromas de outros tempos, com
produtos locais e surpresas gastronómicas, algumas de difícil acesso ou esquecidas da nossa mesa .
 
O instrumento simbólico do Algarve - o Acordeão - será também protagonista  com uma atuação
durante o piquenique, como se fazia em outros tempos, e dando mais animação a estes fins de tarde
campestres .
 
O Chef explicará a ementa da refeição, assim como os produtos locais e tradicionais que foram
utilizados na sua confeção. Todas as explicações são traduzidas para inglês por um Mestre de
Cerimónias que estará presente em todas a ações, disponível para esclarecer todos os participantes
estrangeiros e nacionais em caso de dúvidas.
 
Mas há mais motivos para acompanhar os vários piqueniques:  cada experiência é irrepetível, única,
partilhada e representativa de alimentos, memórias e locais mais ou menos esquecidos do Algarve .
 
Os bilhetes são adquiridos online antecipadamente, estando todas as regras de participação
disponíveis na página Facebook do Festival.
 
Datas e bilhetes (bilheteira BOL):
 
1 de agosto, 18h30-21h00 (Penina, concelho de Loulé) Bilhetes aqui;
 
29 de agosto, 18h30-21h00 (Santo Estevão, concelho de Tavira) Bilhetes aqui;
 
12 de setembro, 18h30-21h00 (Cacela Velha, concelho de Vila Real de Santo António) Bilhetes aqui;
 
17 de outubro (Querença, concelho de Loulé).
 
O Festival da Comida Esquecida integra o programa cultural 365 Algarve, cuja programação da 4ª
edição regressa no dia 15 de julho. A entidade promotora desta iniciativa é a Cooperativa QRER, uma
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organização dedicada ao Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade.
 
[Additional Text]:
Creditos©Sabrina Ildefonso_PiqueniqueSilves_FCE (7)peq
Piqueniques no Festival da Comida Esquecida
Print Icon
 
barlavento
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Trabalhadores do Vilanova Resort denunciaram "terrorismo laboral" e pediram ajuda à
RTA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/07/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online Autores: Edgar Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a0877ee2

 
Dezenas de trabalhadores do Vilanova Resort, há quatro meses sem receber salários e entretanto
dispensados pela empresa que administra o empreendimento, estiveram ontem, segunda-feira,
concentrados à porta da Região de Turismo do Algarve, em Faro, para denunciar uma situação de
"terrorismo laboral".
 
O processo, "de contornos muito pouco claros", afeta cerca de 40 trabalhadores do empreendimento
turístico situado no concelho de Albufeira, que não recebem vencimentos desde março e alegam que a
empresa, que entretanto os dispensou e deu indicações para não frequentarem as instalações do
resort, terá ficado com os apoios provenientes da Segurança Social, no âmbito do  layoff .
 
"Estamos aqui para denunciar mais uma situação de terrorismo laboral. A empresa recebeu verbas no
âmbito do apoio da Segurança Social e não pagou salários aos seus funcionários, querendo despedi-
los de forma ilegal. É uma situação inaceitável", disse Tiago Jacinto, coordenador do Sindicato da
Hotelaria do Algarve.
 
Uma delegação composta por António Goulart, coordenador da União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-
IN, Tiago Jacinto e duas trabalhadoras do Vilanova Resort, em representação dos restantes
trabalhadores, foi recebida por João Fernandes, a quem solicitaram a intervenção da RTA junto do
governo.
 
"O presidente da RTA mostrou-se sensibilizado e transmitiu-nos o compromisso de contactar outras
entidades, como o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Autoridade para as Condições do
Trabalho e o próprio governo", afirmou Tiago Jacinto.
 
As dezenas de trabalhadores do Vilanova Resort já pediram entretanto a suspensão do contrato de
trabalho, de forma a pedir apoio à Segurança Social. Os sindicalistas vão reunir-se esta semana com a
diretora do Centro Distrital de Faro do Instituto da Segurança Social, apelando para que este processo
seja acelerado.
 
Trabalhadores do Vilanova Resort em protesto
 
Os funcionários do Vilanova Resort exigem "a reabertura do empreendimento e o regresso aos seus
postos de trabalho", tendo em conta que havia reservas para os próximos meses, as quais foram
recusadas pela administração do empreendimento de Albufeira.
 
"Os trabalhadores estão abandonados à sua sorte. A empresa, com quem os trabalhadores assinaram
o seu contrato de trabalho, diz que já não é proprietária do empreendimento, mas ninguém foi
formalmente despedido nem houve anúncio de qualquer transmissão de responsabilidades. É um
processo deliberado para descartarem trabalhadores, para que estes saiam pelo seu próprio pé",
salientou o coordenador do Sindicato da Hotelaria do Algarve.
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O sindicato já pediu a intervenção da ACT, mas até ao momento não obteve qualquer informação
formal sobre a situação. O ACT indicou, numa reunião, "que não iria fazer participação" ao Ministério
Público pelo facto da empresa ter recebido as verbas da Segurança Social referentes ao  layoff  e não
ter ainda pagado qualquer valor aos trabalhadores, pelo que o sindicato pondera fazer essa
participação.
 
Sindicalistas e trabalhadores prometem continuar a lutar pela resolução do problema. "Até que se faça
justiça para com estes trabalhadores e que os responsáveis sejam responsabilizados. Não podem ficar
impunes", sublinhou Tiago Jacinto.
 
Após o mês de julho, terminam os apoios relativos ao  layoff  para as empresas. O sindicalista ainda
não consegue estimar o que poderá acontecer, mas lembrou que o turismo algarvio tem dado lucro.
 
"Os proveitos e lucros foram batendo recordes nos últimos anos, enquanto os salários dos
trabalhadores se mantiveram congelados. Antes da pandemia, não havia problemas de ocupação.
Agora percebemos que há cada vez mais trabalho e mais horas de trabalho, com menos
trabalhadores", finalizou.
 
Edgar Pires
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Algarve: Festival da Comida Esquecida tem novas datas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/07/2020
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Os piqueniques de charme que têm como protagonistas algumas matérias-primas regionais caídas em
desuso regressam em agosto.
 
Os piqueniques de charme do Festival da Comida Esquecida, que estavam marcados para a primavera,
e que foram cancelados devido à pandemia, já têm nova data para se realizar. O primeiro acontece a
1 de agosto, ao final do dia, na aldeia de Penina, em Loulé. A 29 de agosto, o evento segue para Sto.
Estêvão, em Tavira, e a 12 de setembro, chega a Cacela Velha, Vila Real de Santo António. A festa de
encerramento está agendada para 17 de outubro, em Querença, Loulé, com mercado de produtos
agroalimentares da região, exposição de rua sobre comida, mini concertos e outras surpresas.
 
O festival, integrado no programa cultural 365 Algarve, põe em destaque alimentos algarvios que
caíram em desuso à mesa, em piqueniques inspirados nos que se realizavam nas décadas de 1930/40.
A ideia é tentar dar nova vida a esses mesmos alimentos e, simultaneamente, levar as pessoas a
conhecer o território através das tradições alimentares que fazem parte da identidade do mesmo. À
experiência gastronómica, devidamente guiada e explicada pelo chef, junta-se um momento musical
de acordeão, o instrumento simbólico do Algarve, que vai animar estes fins de tarde. A ementa dos
piqueniques será sempre diferente mas são esperadas iguarias como arjamolho (sopa fria à base de
tomate), papas de milho frias, cozido de peras (prato salgado), estopeta de atum, fritura de biqueirão
com pimentos assados e peixe seco.
 
Embora os piqueniques aconteçam nos mesmo sítios onde tinham sido inicialmente planeados,
acabaram por sofrer algumas alterações e adaptações, "de forma a respeitar todas as orientações da
DGS e garantir a segurança de participantes e colaboradores, mas mantendo a sua identidade e
essência, ligadas à celebração de tradições algarvias (...)", pode ler-se em comunicado.
 
Os bilhetes para cada uma destas experiências irrepetíveis e representativas "de alimentos, memórias
e locais mais ou menos esquecidos do Algarve" podem ser adquiridos no site Bilheteira Online. O preço
é de 20 euros, sendo reduzido para metade para crianças dos 7 aos 14 anos de idade. Até aos 6 anos,
as crianças não pagam.
 
https://www.facebook.com/revista.evasoes/?fref=ts
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Trabalhadores do Vilanova Resort manifestaram-se frente à sede da RTA - Jornal do
Algarve
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Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=386218dc

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Os trabalhadores do Vilanova Resort, em Albufeira, estiveram concentrados ontem, dia 13 de Junho,
em frente à Região de Turismo do Algarve, para denunciar os 4 meses de salários em atraso e solicitar
a intervenção da RTA para ajudar na resolução deste problema que afeta cerca de 40 trabalhadores e
suas famílias, anunciou o Sindicato da Hotelaria do Algarve.
 
Além disso, os trabalhadores exigem a reabertura do empreendimento e o regresso aos seus postos
de trabalho, tendo em conta que havia reservas para os próximos meses, que foram recusadas pela
administração do empreendimento turístico.
 
Durante o protesto, uma delegação composta por António Goulart, coordenador da União dos
Sindicatos do Algarve/CGTP-IN, Tiago Jacinto, coordenador do Sindicato da Hotelaria do Algarve e
duas trabalhadoras do Vilanova Resort, em representação dos restantes trabalhadores, foram
recebidos por João Fernandes, Presidente da RTA, que se mostrou sensibilizado para o problema e
prometeu desenvolver algumas diligências junto de várias entidades oficiais e do Governo, para que os
trabalhadores possam ter algum apoio imediato para fazerem face às suas necessidades básicas e
tentar encontrar uma solução para estes trabalhadores.
 
O Sindicato já pediu a intervenção da Autoridade das Condições do Trabalho, mas até ao momento
não obteve qualquer informação formal sobre a situação. Numa reunião, na Unidade Local de Faro da
ACT, a pedido do sindicato, realizada no dia 6 de Junho, o sindicato foi informado de que a ACT não
iria fazer participação ao Ministério Público pelo facto da empresa ter recebido as verbas da Segurança
Social referentes ao lay-off simplificado e não ter ainda pago qualquer valor aos trabalhadores.
 
O Sindicato anunciou que está a ponderar fazer essa participação ao Ministério Publico e considera que
essa é uma responsabilidade e um dever da ACT, não compreendendo porque é que a ACT não toma a
iniciativa.
 
Tagshotelaria João Fernandes RTA salários em atraso Sindicato da Hotelaria do Algarve Sindicatos
Trabalho vilanova resort
 
João Prudêncio
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Dom Pedro Vilamoura reabre em agosto
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Com a reabertura do Dom Pedro Vilamoura no dia 01 de agosto, o Grupo Dom Pedro Hotels & Golf
Collection conclui as reaberturas das suas unidades hoteleiras no Algarve
 
O Dom Pedro Vilamoura Hotel Resort & Golf vai voltar a dar as boas-vindas aos seus hóspedes já no
próximo dia 01 de agosto.
 
Localizado no centro de Vilamoura, o hotel encontra-se a 150 metros da praia, a 5 minutos a pé do
Casino Vilamoura, e a 200 metros da Marina de Vilamoura.
Com 8.000m2 de área de jardim, o hotel de quatro estrelas dispõe de espaços verdes, duas piscinas
exteriores para aproveitar o sol, e ainda acesso a courts de ténis, espaços para futebol, voleibol,
basquetebol e ping-pong.
 
A praia estende-se para o Restaurante do Grupo Dom Pedro, o "Búzios Beach Club", mesmo de frente
para o mar, ideal para uma pausa de pequeno-almoço, almoço, jantar, ou simplesmente para petiscar
em plena praia de Vilamoura. É um espaço com áreas de colmos e espreguiçadeiras, podendo
igualmente tirar partido das atividades disponíveis e dos desportos náuticos, desde aluguer de
gaivotas, kayak e hobie cat.
 
Para os fãs de golfe, o grupo conta com edois campos de golfe em Vilamoura, que nesta fase se
encontram abertos, o Dom Pedro Old Couse e o Dom Pedro Pinhal. No Golf Desk do hotel, pode fazer a
marcação de greens fees, com tarifas e condições especiais. Como Oferta Especial de Verão e
destinado ao público em geral, pode-se usufruir de uma lição de golfe gratuita na Dom Pedro Golf
Academy (válido de Julho a Agosto, de segunda a sexta-feira das 10h00 às 12h00, sujeito a
disponibilidade e pré-reserva).
 
No que respeita às condições de higiene e segurança, o Grupo Dom Pedro criou e implementou um
manual interno de procedimentos com todas as medidas de segurança e prevenção, de acordo com as
orientações recomendadas pela Direcção Geral de Saúde e Turismo de Portugal, que contempla a
aquisição de equipamentos, sinalética e reforço da higienização e desinfeção dos espaços públicos,
restaurante, piscinas, quartos e todas as áreas de circulação.
 
Publituris
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Tudo é Economia. Turismo do Algarve estima perdas de 320 milhões de euros na
primeira metade do ano
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O Presidente da Região de Turismo do Algarve estima uma perda de 230 milhões de euros na região,
na primeira metade do ano, devido à pandemia. Em entrevista à RTP, João Fernandes admite estar
preocupado com a sobrevivência das empresas, sobretudo no fim da época alta.
 
RTP
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Presidente da República: Já se percebeu que o Algarve é um destino que é seguro
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Apesar da lista do Governo britânico, aviões estão a chegar ao Aeroporto de Faro com 30% de
ocupação
 
Cá dentro já se percebeu que o Algarve é um destino que, além de outras qualidades, é seguro, e lá
fora está a perceber-se isso, com maior ou menor dificuldade , afirmou esta segunda-feira, em Lagos,
o Presidente da República.
 
Marcelo Rebelo de Sousa veio esta noite ao Algarve para um jantar de trabalho, num restaurante do
centro de Lagos, com os autarcas algarvios, cumprindo assim a promessa que tinha feito há dias, em
Monte Gordo. Nesta sessão, estiveram presentes 12 dos 16 autarcas.
 
Antes do início do jantar e falando aos jornalistas sobre a lista de países considerados inseguros
divulgada na semana passada pelo Reino Unido, Marcelo Rebelo de Sousa disse que  às vezes, os
nacionais desses países explicam por si qual é a situação - apesar da lista, estão a chegar britânicos.
Há quem, perante a dúvida levantada pelo próprio país, conhecendo o Algarve, sabendo a situação,
vem .
 
É um problema de esclarecimento, demora tempo a haver esse esclarecimento. Mas vai-se formando
uma pequena bola de neve: quem vem, conta, quem conhece ou reside, conta, e percebe-se que a
realidade é outra .
 
Quanto à questão da Bélgica, que hoje mesmo incluiu o Algarve e o Alentejo na lista de regiões
inseguras, o chefe de Estado disse que isso significa que é preciso  continuar o trabalho  de
esclarecimento a nível internacional.  Ainda hoje o senhor primeiro ministro esteve na Holanda e
também aí tratou da matéria da posição holandesa no sentido de uma evolução favorável .
 
O Presidente referiu igualmente a Irlanda, país que dentro de dias deverá divulgar também uma lista
de destinos que considera inseguros e onde se espera que Portugal, em geral, e o Algarve, em
particular, não figurem.  Espero que aquilo que era uma preocupação há uma semana, a Irlanda, que
vai divulgar a sua lista no dia 20, possa traduzir-se numa notícia diferente daquela que se podia temer
por proximidade britânica .
 
É que, insistiu, a diplomacia portuguesa tem estado a trabalhar, mas há ainda necessidade de
esclarecer mais.  Isto tem de ser dia a dia, semana a semana, para convencer as pessoas daquilo que
é a realidade  portuguesa, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando ter amigos  que me
telefonam de longe e que acham que eu estou praticamente cercado em Lisboa e que, mesmo em
Lisboa, não faço a vida normal .
 
E o que é que está a falhar então?, quiseram saber os jornalistas.
 
O que está a falhar é a perceção, a compreensão por parte desses países, que estão à distância,
preocupados com as suas situações e também com o Conselho Europeu que vem aí e que não
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conhecem a realidade portuguesa. É preciso explicar bem a realidade portuguesa. É isso que tem sido
feito pelo Governo e o Presidente da República, na medida do possível, também tem apoiado .
 
Mas o chefe de Estado fez questão de também  dar notícias que são boas :  Ao passar pelo Aeroporto
de Faro, foi-me dito que, sábado passado, ao contrário do que me tinha sido dito há uma semana,
houve um número apreciável de movimentos, partidas e chegadas, 120, que é uma coisa que já não
havia há tempos imemoriais. É uma boa notícia, mesmo sabendo nós que alguns dos voos que
chegavam vinham parcialmente cheios, nomeadamente os de Inglaterra e da Irlanda.
 
Mesmo assim, a percentagem, no caso britânico, era de 30% de ocupação do avião, o que quer dizer
que há pessoas que conhecem Portugal, têm cá casa, têm cá amigos, e desafiam aquilo que é um
juízo [do governo do Reino Unido] que não corresponde à realidade, nem ao bom senso .
 
É uma grande diferença os movimentos do aeroporto em relação há uma semana e espero que isto
seja um processo ascendente , apesar de se adivinhar  difícil, lento e complicado .
 
Falando sobre este que é o seu segundo jantar de trabalho com os autarcas algarvios - o primeiro foi
no dia 7, em Monte Gordo, na outra ponta do Algarve - Marcelo adiantou que vinha para falar sobre  a
taxa de ocupação, as perspetivas, as reservas, o que há de avanços e de preocupações .
 
Estamos todos a puxar no mesmo sentido, e por isso cá estarei, noutro município, daqui por uma
semana, uma semana e meia, e virei consecutivamente, ao longo dos meses de Agosto e Setembro ,
prometeu o Presidente.
 
Não sei se se recordam, mas foi há um mês, mais coisa, menos coisa, que se falou muito do caso de
Odiáxere. E a imagem que foi dada foi uma imagem deformada, distorcida, de que tinha havido uma
situação que criaria um stress sobre o serviço nacional de saúde e que poderia ter consequências no
Algarve, no turismo algarvio. Um mês depois, encontramos que aquilo que parecia um problema
agudo, gravíssimo, foi uma realidade reabsorvida, rapidamente e com naturalidade , recordou.
 
Apesar de tudo, frisou Marcelo,  o turismo português em geral aumentou [no Algarve] e espero que
continue a aumentar nas próximas semanas. Mesmo os estrangeiros...é olhar à volta .
 
Felizmente, há muitos portugueses que estão a compreender isso e encontra-se agora mais
portugueses de outras regiões a fazer as suas férias no Algarve. O apelo é: há que fazer muito mais!
Esperamos por eles! , lançou.
 
No resto do país, como é o caso do Algarve, a situação permite, com bom senso, mas com
naturalidade, atrair portugueses e atrair estrangeiros , garantiu.
 
Mas e o que fazer à difícil situação económica da região, com restaurantes às moscas e hotéis com
taxas de ocupação de 25%, em média, em plena época alta, um aumento de desempregados inscritos
de 200%?
 
O Presidente da República salientou que, por aquilo que resulta das conversas que tem com o primeiro
ministro,  o Governo está a considerar seriamente olhar para a situação do turismo em geral , da
hotelaria e da restauração em particular, em termos de emprego no futuro, para além daquilo que,
entretanto, já foi anunciado .
 
Além disso, garantiu, o governo  está muito atento à situação do Algarve .
 
E será que, pela sua situação, a região algarvia precisa de uma discriminação positiva?  Em geral, a
hotelaria, a restauração, os setores ligados ao turismo merecem uma discriminação positiva, temos de
ver exatamente como é que isso se concretiza. E o Algarve é uma das áreas onde isso é muito
importante , concluiu o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
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Ao contrário do que tinha acontecido há uma semana em Monte Gordo, desta vez não houve selfies
durante o percurso de Marcelo na rua do centro de Lagos. Até porque grande parte dos turistas,
apesar de atraídos pela presença de câmaras de televisão, microfones e máquinas fotográficas, eram
estrangeiros.
 
Está na hora de nos ajudar a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Elisabete Rodrigues
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