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A1  
TSF

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87571523

 
15-07-2020 10:05

Festival Algarve 365

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6c1ae050-240f-4285-8394-

2fbac3fc9087&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve arranca hoje o festival Algarve 365 com grande animação na região até novembro.
Comentários de Anabela Afonso, programadora.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-15 11:09
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A2  
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 	Duração: 00:01:25

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87569522

 
15-07-2020 09:03

Futuro das agências de viagem

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8ad5d99a-ba76-4d41-a07e-

4eb188e81e00&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Provedor dos clientes das agências de viagens diz que é preciso esperar pelo fim do ano para fazer
um retrato fiel da taxa de sobrevivência do setor à pandemia. Numa entrevista à agência Lusa, José
Vera Jardim diz que é um futuro com muitas nuvens negras.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-15 11:05
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Quase metade dos trabalhadores da Madeira estão em "lay-off"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=915004da-52f0-47d9-82b3-

c2f1dc1d18aa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quarenta e cinco da população ativa da Madeira está neste momento em "lay-off", ou então, no
desemprego.
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A4 Covid-19: Manutenção do ´lay-off´ simplificado e requalificação dos trabalhadores
são propostas do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=119e9e52

 
Economia
 
A manutenção do 'lay-off' simplificado com requalificação dos trabalhadores e a prorrogação das
moratórias bancárias e fiscais são algumas das propostas do Algarve para o Plano Especial de
Recuperação da região, revelou hoje a secretária de Estado do Turismo.
 
Rita Marques falava aos jornalistas à saída de uma reunião na Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL), em Faro, onde se reuniu com os responsáveis de vários setores da região para os auscultar
sobre as propostas "mais consequentes e exequíveis" a apresentar ao ministro da Economia, Pedro
Siza Vieira, "e poder garantir os postos de trabalho."
 
A governante realçou a preocupação das associações empresariais em "garantir que os regimes de
'lay-off' pudessem ser devidamente articulados com ações de formação para viabilizar a requalificação
dos ativos que não podem laborar".
 
"Agosto e os próximos meses vão ser difíceis, mas vamos dar tudo por tudo para preservar os
empregos. Essa é a nossa maior preocupação e garantir que em 2021, com a retoma, possamos ter cá
as empresas e os trabalhos disponíveis, a abraçar essa retoma", adiantou Rita Marques.
 
Na reunião estiveram presentes, entre outras, associações empresariais do turismo, comércio e
agricultura, significando que esta crise se estende além da principal atividade da região, afetando
outros setores dependentes da atividade turística.
 
"As nossas perspetivas para este ano são de uma redução de faturação da ordem dos 800 milhões de
euros, podendo o valor ser ainda superior, o que representa entre 70 a 80% dos 1.250 milhões de
euros faturados em 2019", revelou o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve.
 
Elidérico Viegas assinalou que os "cerca de quatro mil trabalhadores normalmente contratados para a
época turística não o foram" e que se não houver "medidas de apoio até à Páscoa do próximo ano",
nomeadamente "medidas excecionais que permitam apoio as empresas" nesse período, poderá haver
"extinção de postos de trabalho em setembro e outubro".
 
Já o delegado regional da Associação de Hotelaria de Portugal destacou que, além do 'lay-off', seria
importante "um apoio para as empresas que se queiram manter abertas, à semelhança do que se faz
na Alemanha, com um apoio por colaborador", cabendo depois à empresa decidir o que fazer.
 
"É mais importante o colaborador receber o apoio, mas estar a trabalhar e a contribuir para que o
destino não feche. Se o apoio é para os trabalhadores irem para casa, praticamente todas as
empresas vão fechar e isso não nos interessa como destino turístico", afirmou João Soares.
 
Para o empresário, houve "muitas unidades hoteleiras, nomeadamente na zona de Albufeira, muito
dependentes do mercado britânico" que, com o anúncio do Governo do Reino Unido de não incluir
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Portugal no grupo dos países seguros, "não chegaram a abrir".
 
"Aguardam novidades no final do mês, mas já é tudo muito tarde", considerou.
 
Em relação ao mercado britânico, a secretária de Estado disse que mantém a esperança de que os
"dois mil voos previstos até setembro" se mantenham e que haverá um "esforço grande" para atrair
estes turistas, mas também os da "Alemanha, França, Itália ou de Espanha".
 
O setor do turismo foi dos mais afetados desde o início da pandemia de covid-19 e agravou-se agora
mais no Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de
quarentena no regresso se viajarem para Portugal.
 
Lusa
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TSF

 	Duração: 00:03:01
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Albufeira sem turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=017009cc-06f8-4ce2-898b-

3148d790568e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hoje começa a segunda quinzena de julho, o verão já vai avançado e Albufeira, um destino turístico
por excelência ,está às moscas. O Presidente da República tem afirmado nas visitas que tem feito ao
Algarve nas últimas semanas que é preciso puxar pelo turismo algarvio, mas sem britânicos e com
poucos turistas de outras nacionalidades, a cidade de Albufeira tenta a todo o custo sobreviver. Os
comerciantes dizem que não se lembram de um verão assim.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-15 09:00
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A7

O que faz de Portugal "melhor destino do mundo não será infetado"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=828de13

 
Secretária de Estado do Turismo adianta que estão a ser desenhados "novos instrumentos" para os
setores mais impactados pela covid-19
 
Os "melhores e maiores ativos" de Portugal, aquilo que distingue o país "enquanto melhor destino
turístico do mundo, por três anos consecutivos, não será infetado pela covid-19", acredita a secretária
de Estado do Turismo.
 
Esses ativos - "a paisagem, a gastronomia, as gentes" - "vão ficar e perdurar", antecipa Rita Marques,
em declarações à Lusa, por telefone, a dias de participar num debate organizado conjuntamente pelas
agências de notícias portuguesa Lusa e espanhola Efe sobre o impacto da pandemia no setor do
turismo.
 
"Evidentemente que, para que esses ativos continuem a poder ser explorados no futuro, precisamos
de manter os postos de trabalho e preservar a capacidade produtiva das empresas", realça a
governante.
 
É isso - assegura - que o Governo tem tentado fazer, tendo identificado, logo no início da pandemia,
"a necessidade de lançar um pacote de medidas" e, num segundo momento, tendo reforçado ou
renovado algumas dessas medidas.
 
"Estamos a desenhar novos instrumentos para os setores mais impactados, destacando-se, entre
estes, o setor do turismo", aponta Rita Marques.
 
"Para que, assim que a retoma possa acontecer, com força, como desejamos, não sei se é nos
próximos dias, nos próximos meses, ou no próximo ano, tenhamos a nossa capacidade produtiva
preservada e possamos responder", frisa.
 
As recentes restrições de alguns Estados às viagens para Portugal - com destaque para o Reino Unido
- "vieram agudizar uma situação já de si difícil", assinala.
 
"As nossas projeções para a atividade turística são agora mais penalizadoras. Há um mês, tínhamos a
perspetiva de uma quebra de atividade na ordem dos 50% e podemos estar, nesta altura, a encarar
reduções de valor bem superior", admite.
 
"A situação é especialmente difícil, não há como negar", reconhece.
 
O impacto da covid-19 no turismo é o tema do primeiro debate organizado conjuntamente pelas
agências Lusa e Efe, hoje e na quinta-feira, no âmbito do fórum virtual EURAGORA, financiado pelo
projeto-piloto europeu Stars4Media, que pretende apoiar a inovação no setor dos media, através da
formação e da cooperação transfronteiriça dentro da União Europeia.
 
Os debates - que serão transmitidos através de uma plataforma 'online' conjunta e das redes sociais
de ambas as agências - resultam de uma parceria inédita entre a Lusa e a Efe e juntarão organizações
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internacionais, comissários europeus, ministros e responsáveis regionais e locais dos dois países, e
associações do setor do turismo e dos consumidores.
 
A abordagem ao tema assenta em dois grandes tópicos: "Segurança, o que esperam os consumidores,
como respondem indústria, governos, União Europeia?" (hoje, às 10:00 de Lisboa) e "Reinvenção e
oportunidades: sol e praia/urbano e cultural/turismo rural" (dia 16 de julho, às 10:00 de Lisboa),
ambos em https://www.youtube.com/user/AgenciaLusaTV; https://www.facebook.com/AgenciaLusa.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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A9

Hotéis avisam que haverá despedimentos e falências se o ´lay off´ não for
prolongado até setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2020

Meio: Expresso Online Autores: Conceição Antunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b768cb6d

 
A Associação da Hotelaria de Portugal considera "insuficientes" os apoios de retoma progressiva
anunciados pelo Governo. E vai propôr esta quarta-feira à câmara de Lisboa a criação de 'vouchers'
financiados pelas taxas turísticas para atraír visitantes
 
Não foi uma boa notícia para os hotéis, os apoios à retoma progressiva que constam do programa de
estabilização económica e social (PEE) anunciado pelo Governo nesta fase da pandemia da covid-19.
 
"Este programa não é aplicável ao turismo, nem permite qualquer retoma", declara Raul Martins,
presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, frisando que "ficamos muito preocupados quando o
Governo diz que não vai prolongar o 'lay off' simplificado", medida temporária que vigora até ao final
de julho.
 
Segundo o presidente da AHP, "o que vai acontecer é que a grande maioria das unidades hoteleiras
vão entrar em 'lay off' convencional, temos conhecimento que é por aí que vão caminhar vários
grupos, e essa é a nossa grande preocupação".
 
Defendendo que para o turismo o 'lay off' simplificado "devia ser prolongado por mais um ou dois
meses até a situação sanitária melhorar, senão nem vale a pena falar em retoma", o líder da
associação hoteleira não tem dúvidas que com o 'lay off' tradicional "haverá despedimentos e falências
de empresas".
 
Se com o 'lay off' simplificado não pode haver despedimentos nos três meses subsequentes à sua
adoção, Raul Martins frisa que "no regime convencional pode haver despedimentos, e é isso que se
prepara para acontecer".
 
No programa de estabilização económica do Governo, a partir de agosto as empresas que tinham
posto pessoal em 'lay off' simplificado ficam com novos apoios disponíveis para os recolocar de volta à
atividade, quer através de um apoio no valor de um salário mínimo nacional por cada trabalhador
abrangido (pelo "apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou pelo plano
extraordinário de formação pago de uma só vez"), quer com apoio no valor de dois salários mínimos
por trabalhador abrangido (sendo aqui o plano extraordinário de formação pago de forma faseada ao
longo de seis meses), beneficiando as empresas, neste último caso, de redução de 50% de
contribuições para a Segurança Social nos primeiros três meses - e se nos três meses seguintes
registarem criação líquida de emprego, ficam isentas de pagamentos à Segurança Social por dois
meses, mas devendo manter os trabalhadores por um período de seis meses.
 
Mas para as empresas turísticas, mais duramente atingidas pela situação da pandemia, a retoma que
permitirá a recolocação dos trabalhadores perfila-se complexa e incerta. "O problema é que isto é para
apoiar a retoma das empresas, e para os hotéis não há retoma. O turismo em abril deverá ter caído
65% a 85% em relação ao que era no ano passado. Enquanto não tivermos dois ou três meses com
50%, pelo menos, do que conseguimos em 2019, não haverá retoma para nós" , sublinha Raul
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Martins, reconhecendo que "o Governo teve boa intenção ao querer incentivar a retoma, mas nesta
situação em que a pandemia se agravou, no turismo não temos forma de trazer as pessoas cá
enquanto estivermos assim".
 
Um tema crítico neste campo são os hotéis que continuam fechados. "Um hotel com menos de 25% de
ocupação dá prejuízo, e nestas circunstâncias os hoteleiros não abrem", frisa Raul Martins, reiterando
que "o 'lay off' simplificado é uma boa solução, permite ter uns hotéis abertos e outros fechados, e
uma unidade que está a trabalhar a 20% pode ter pessoal em 'part-time' e ir gerindo os horários dos
trabalhadores à medida que a situação da pandemia melhorar". O responsável também constata que
no programa anunciado pelo Governo "não há medidas de apoio à tesouraria, mas o 'lay off'
simplificado ao pagar parte dos ordenados já era uma ajuda importante à tesouraria das empresas".
 
A AHP defende ainda a prorrogação do banco de horas, que termina em outubro, por mais um ano.
"Se não for prorrogado o banco de horas até a situação da pandemia estabilizar, o que vai haver é
menos emprego e mais trabalho temporário, e nós hoteleiros vamos ter de despedir", adianta o
presidente.
 
Criar em Lisboa vales para os turistas usarem em hotéis, restaurantes ou monumentos como se fez
em Itália, defende a AHP
 
Além de se bater pelo prolongamento do 'lay off' simplificado, a AHP tem na calha propostas
específicas para o relançamento do turismo em Lisboa e outras cidades nacionais nestes tempos de
covid-19. "A situação mais gravosa é a de Lisboa, porque tem uma freguesia confinada, a de Santa
Clara, onde não há um único hotel ou um único monumento, no entanto toda a cidade é atingida pela
imagem que causa no exterior", refere Raul Martins, lembrando que "em Espanha, Lugo e Lerida
entraram em contenção, e não acontece nada a Barcelona, que está ao lado de Lerida".
 
A proposta da associação hoteleira para ajudar o turismo nas cidades em Portugal inspira-se "no que
fez Itália, onde se criaram 'vouchers' como um bónus para os turistas fazerem as suas despesas",
nota Raul Martins. "Porque é que Lisboa não faz também um 'voucher' para os turistas poderem usar
em hotéis, restaurantes ou monumentos? Um simples 'voucher' podia ajudar muito a cidade nesta
altura, a pessoa gasta no que quiser, e isto seria para quem ficasse em Lisboa no mínimo três noites".
 
"Temos propostas concretas, que vamos apresentar esta quarta-feira na reunião do grupo de trabalho
que a câmara de Lisboa criou para tomar medidas com vista à dinamização da cidade", adianta Raul
Martins, defendendo que o projeto deve ser financiado com o dinheiro das taxas turísticas, e pode ser
extrapolado para outras cidades nacionais. "A câmara de Lisboa tem nos seus cofres montantes
elevados de taxas turísticas que não foram utilizados. É uma boa oportunidade para ajudar quem mais
contribui para estas taxas turísticas, e que nesta altura mais está a precisar".
 
Sobre a situação de Portugal estar a ser um destino 'chumbado' no exterior pelo aumento de novos
casos, o presidente da AHP defende que cabe aqui à Comissão Europeia assumir um papel de
regulador. "A situação dos corredores aéreos tem de ser definida pela Comissão Europeia, que tem
técnicos para tudo e mais alguma coisa. Não é um país isolado que deve dizer se o Algarve ou o
Alentejo ficam na zona vermelha ou laranja, nem a Letónia ou a Estónia a achar isto ou aquilo. O
Reino Unido já não é Europa, mas agora vem a Bélgica a usar os seus critérios. Isto não pode ser
assim, e também não se resolve com conversas diplomáticas", sublinha.
 
Além dos corredores aéreos, o desnorte estende-se à diversidade de regras aos viajantes sobre
rastreios ou obrigatoriedade de fazerem testes à covid-19. "A Comissão Europeia é que tem de definir,
no espaço europeu, os testes que é preciso fazer, e dizer que países têm perigo ou não. Enquanto
europeus, contribuímos todos para a Comissão Europeia, que tem de começar a regular esta
situação", conclui.
 
[Additional Text]:
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Conceição Antunes
 
Conceição Antunes

Página 11



A12

Impacto da pandemia no turismo é tema de debate ibérico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=50357f93

 
O impacto da pandemia de Covid-19 no turismo é o tema do primeiro debate online realizado
conjuntamente pelas agências de notícias de Portugal e Espanha, Lusa e Efe, esta quarta e quinta-
feira.
 
O impacto da pandemia de Covid-19 no turismo é o tema do primeiro debate online realizado
conjuntamente pelas agências de notícias de Portugal e Espanha, Lusa e Efe, esta quarta e quinta-
feira.
 
O fórum virtual conjunto - que será transmitido através de uma plataforma online e das redes sociais
de ambas as agências - resulta de uma parceria inédita entre a Lusa e a Efe, no contexto do
EURAGORA, financiado pelo projeto-piloto europeu Stars4Media, que pretende apoiar a inovação no
setor dos media, através da formação e da cooperação transfronteiriça dentro da União Europeia.
 
Para inaugurar a parceria, Lusa e Efe escolheram o tema do turismo, que está a sofrer efeitos
devastadores com a pandemia de Covid-19, particularmente na Península Ibérica.
 
Organizações internacionais, comissários europeus, ministros e autarcas, representantes da indústria e
dos consumidores dos dois países vão debater dois grandes tópicos: "Segurança, o que esperam os
consumidores, como respondem indústria, governos, União Europeia?" (dia 15 de julho, às 10h00 de
Lisboa) e "Reinvenção e oportunidades: sol e praia/urbano e cultural/turismo rural" (dia 16 de julho,
à s  1 0 h 0 0  d e  L i s b o a ) .  A m b o s  p o d e m  s e r  a c o m p a n h a d o s  a q u i :
https://www.youtube.com/user/AgenciaLusaTV e https://www.facebook.com/AgenciaLusa.
 
O primeiro debate - que será moderado pelos presidentes da Lusa e da Efe, Nicolau Santos e Gabriela
Cañas, respetivamente - contará com o comissário europeu Thierry Breton, representantes da
Organização Mundial do Turismo e da Organização Mundial da Saúde, os ministros português (da
Economia) e espanhola (do Turismo), que tutelam a área, e representantes do setor (AHP, em
Portugal, e Mesa del Turismo, em Espanha) e dos consumidores (Deco, em Portugal, e OCU, em
Espanha).
 
O segundo debate - que será moderado pelos diretores de Informação da Lusa e da Efe, Luísa Meireles
e José Manuel Sanz, respetivamente - contará com a comissária europeia Elisa Ferreira, a responsável
pelos fundos europeus para projetos ibéricos, Elena de Miguel, e a administradora delegada em
Portugal do projeto hispano-luso Gerês-Xurês, Sónia Almeida.
 
O tema será ainda debatido por representantes das regiões turísticas de Algarve e Baleares e pelos
autarcas de Madrid e Lisboa, bem como por representantes da indústria e dos clientes.
 
A Europa é a região mais visitada do mundo e acolhe países líderes do setor do turismo, como França,
Espanha, Itália, Grécia ou Portugal. O setor do turismo representa 10% do Produto Interno Bruto
(PIB) da União Europeia, onde emprega cerca de 27 milhões de pessoas (12% do mercado de trabalho
comunitário).
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Em Portugal, o setor do turismo é a maior atividade económica exportadora, tendo sido, em 2019,
responsável por 52,3% das exportações de serviços e por 19,7% das exportações totais. Nesse ano,
as receitas turísticas registaram um contributo de 8,7% para o PIB nacional português.
 
Segundo dados da Organização Mundial de Turismo, o turismo representa 12% do PIB de Espanha,
que, em 2019, recebeu perto de 84 milhões de turistas internacionais. No ano anterior, Espanha havia
sido o segundo destino mundial de chegadas e estadias por turismo.
 
Agência Lusa
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A14

Turismo do Algarve estima perdas de 320 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2b1a82ed

 
Início A fechar Turismo do Algarve estima perdas de 320 milhões de euros
 
Turismo do Algarve estima perdas de 320 milhões de euros
 
Julho 15, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
João Fernandes, novo presidente do Turismo do Algarve. 23 Julho 2018. FOTO: VASCO CÉLIO/STILLS
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve estima uma perda de 320 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.
 
De acordo com o presidente da RTA, que falava em relação à colocação de Portugal e,
consequentemente do Algarve, fora do corredor aéreo, um mercado que representa um terço dos
turistas estrangeiros que visitam anualmente a região, não há uma solução rápida para colmatar esta
lacuna.
 
João Fernandes destacou que quase metade (49%) do desembarque dos quatro milhões e meio de
passageiros no Aeroporto de Faro são do Reino Unido e, em termos em dormidas, representam um
terço (33%) do total das dormidas do mercado externo, com seis milhões de dormidas em hotelaria
classificada.
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode fazer um
efeito tampão ao britânico é o nacional, sendo também o que habitualmente tem mais presença em
Julho e Agosto.
 
Por isso, defendeu que é necessário reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de
franceses, de irlandeses e de italianos, mercados que têm sido explorados na diversificação da aposta.
 
João Fernandes lembrou que, recentemente, o Algarve lançou uma campanha para o mercado interno,
com reflexo também nos mercados espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, numa
busca de outros países que possam colmatar, de alguma forma, a diminuição dos britânicos.
 
Os empresários algarvios revelam quebras de actividade das empresas dos diferentes sectores na

Página 14



ordem dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em Maio mais de 200% em relação ao
mesmo período de 2019.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Restrições aéreas do Reino Unido sem fundamento científico, diz Pedro Siza Vieira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2020

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=110f5043

 
O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, considerou hoje que a decisão do Reino Unido de deixar
Portugal fora da lista de destinos seguros para viajar não tem fundamento científico, mesmo com o
critério que o país escolheu seguir.
 
O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital participava numa conferência organizada em
conjunto pelas agências de notícias Lusa e a espanhola EFE, com o tema "Turismo em tempos de
covid-19", quando considerou que a decisão do Reino Unido, um dos principais mercados turísticos
para Portugal, foi tomada "sem fundamento científico, mesmo adotando o critério que decidiu seguir".
 
"São situações completamente diferentes, o que se passa em Lisboa e no resto do território, que tem
níveis muito baixos de incidência", acrescentou.
 
O governante sublinhou também que o nível de disponibilidade do sistema de saúde nacional nunca
esteve em 'stress', conseguindo, assim, dar resposta à pandemia.
 
O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado 19,2% das
dormidas de estrangeiros em 2019 e vindo a registar sucessivos crescimentos desde 2013, apenas
interrompidos em 2018, de acordo com dados do INE.
 
Os destinos preferenciais dos hóspedes britânicos foram o Algarve (63,4% das dormidas do mercado),
a Madeira (18,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (10,8%).
 
Em 03 de julho, o Reino Unido anunciou quais os "corredores de viagem internacional" que iria
retomar a partir de dia 10 do mesmo mês, excluindo Portugal dessa lista.
 
Continuar a ler
 
A diplomacia portuguesa já reagiu, considerando a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos
"corredores de viagem internacionais" como um "absurdo", "errada" e que causa "muito
desapontamento", trazendo ainda graves consequências económicas e de confiança recíproca.
 
Na conferência de hoje, Pedro Siza Vieira disse ainda estar convencido de que Portugal, "pela sua
capacidade de se apresentar ao mundo como destino seguro", com uma grande diversidade de
paisagens e ambientes culturais, vai voltar ao centro as preferências dos consumidores.
 
"Durante este tempo, que daqui medeia até recuperarmos o fluxo de viagens que todos esperamos, é
muito importante termos a capacidade de suportarmos as milhares de empresas, muitas delas
pequenas e médias empresas, que vão ter um volume de negócios muitíssimo reduzido durante este
ano, que precisam de ser preservadas o mais possível no seu conhecimento, porque isso é que faz o
sucesso de um destino turístico", reiterou.
 
Pedro Siza Vieira considerou necessário investir nos fatores de competitividade futura, como a
sustentabilidade, a digitalização e a qualificação dos recursos humanos.
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"Vamos continuar a investir naquilo que são os novos destinos do país, o turismo de natureza [...],
reconverter edifícios em parques, [...] apoiar a reconversão de unidades de alojamentos para um
sistema de mais economia circular, maior eficiência energética", garantiu o ministro.
 
MadreMedia / Lusa
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FICLO aproveita noites maravilhosas do Algarve ao ar livre para cinema e literatura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Pedro Lemos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fa23b15

 
Depois de ter sido adiado, o Festival Internacional de Literatura e Cinema de Olhão está de volta
 
Venham, venham, venham! . O apelo é feito por Débora Mateus, uma das organizadoras do Festival
Internacional de Cinema e Literatura de Olhão (FICLO) que começa já hoje, 15 de Julho. Durante uma
semana haverá filmes, livros e muitos motivos de interesse, numa iniciativa que  segue todas as
regras sanitárias, apostando nas noites maravilhosas do Algarve ao ar livre .
 
Quando a Covid-19 começou a ganhar as proporções conhecidas, os eventos culturais foram uma das
primeiras áreas afetadas. O FICLO não foi exceção e a sua segunda edição, marcada para de 28 de
Março a 5 de Abril, acabou por ser cancelada.
 
Agora, meses depois, está de volta, mas com diferenças. Poucas, ainda assim.  No essencial, mantém-
se tudo. O programa de filmes é o mesmo, mas tivemos de adiar o ciclo de filmes do Gótico Tropical ,
explica Débora Mateus ao Sul Informação.
 
Achámos que os temas abordados eram duros e este não é o momento ideal para abordar as
questões. Certamente, ficará para outra oportunidade , acrescentou.
 
A "Obra Criativa", uma iniciativa do FICLO que quer apoiar a produção de obras que tenham lugar ou
se relacionem com o Algarve, também sofreu alterações.
 
Este ano, a aposta do festival foi para Tiago Hespanha, realizador que está em Olhão numa residência
artística, para escrever um guião relacionado com o que está a viver, mas, ao contrário do que era
esperado,  não haverá a leitura encenada que estava prevista com o Rogério de Carvalho .
 
Mas falemos das coisas boas deste festival. Numa altura em que o convívio ao ar livre ganhou uma
importância maior, o FICLO vai apostar nas sessões de cinema no pátio da Associação República 14,
sempre às 21h30.
 
"Valley of Souls"
 
Nós temos esta particularidade de termos noites maravilhosas cá no Algarve e é mais fácil - e seguro -
estarmos ao ar livre , disse Débora Mateus.
 
Mesmo as sessões em locais fechados, que vão acontecer no Auditório Municipal de Olhão (sempre às
18h30) e nos cinemas Algarcine (todos os dias às 15h00), vão  cumprir todas as regras , garantiu.
 
E haverá tanto para ver neste festival. O programa  é amplo, variado e todo ele interessante , mas
Débora Mateus realça a restropetiva do realizador Alberto Serra.  Não temos muitas oportunidades
para conhecer o trabalho integral de um cineasta e este tem uma obra muito interessante e diferente
daquilo a que estamos habituados , explica a organizadora.
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É que todas as suas longas-metragens se encontram ligadas à literatura, com especial incidência na
literatura universal.
 
Liberté, por exemplo, que passará no dia 21 de Julho, às 18h00, no Auditório Municipal de Olhão, é
baseada numa peça teatral homónima que, nas palavras de Serra, é um  teatro de marionetes carnal
e materialmente muito poderoso .
 
O ciclo de cinema italiano, que terá sessões no Algarcine às 15h00 e 18h00, também continua intacto,
integrando clássicos de Rossellini, Visconti, Antonioni e Pasolini. Uma das características deste ciclo é
que está composto por filmes que refletem o desafio de levar uma nova narrativa contemporânea ao
cinema.
 
O filme de abertura "Adoration", de Fabrice du Welz, a passar hoje, 15 de Julho, às 21h30, no pátio da
República 14, e o de encerramento ("Valley of Souls", de Nicolás Rincón Gille, dia 21, às 21h30, no
mesmo local) são outros dos pontos altos, fazendo parte das películas a concurso na competição
internacional.
 
Adoration, de Fabrice du Welz
 
Já nos dias 17 e 18 há a particularidade de haver duas sessões em Tavira, no Convento do Carmo,
também ao ar livre.
 
Fora do grande ecrã, o FICLO propõe atividades paralelas, como passeios performativos por Olhão,
guiados por Bruno Humberto e Isadora Alves Nunes, uma livraria nómada, que estará no Mercado da
Fruta em Olhão, mas também passará por Loulé e Tavira, e masterclasses, uma delas com o jornalista
espanhol Javier Toletino, esta quinta-feira, dia 16, às 16h00, a bordo do Caíque Bom Sucesso.
 
E será que o medo da atual pandemia poderá baixar as expetativas para um festival que é o primeiro,
dedicado ao cinema, a realizar-se depois do período de confinamento?
 
Débora Mateus admite que  pode haver uma quebra , mas também deixa uma mensagem:  como há
poucas atividades culturais, achamos que isso até pode jogar a nosso favor. Por isso digo, venham,
venham, venham .
 
Para consultar a programação completa do FICLO, clique aqui.
 
Os bilhetes para as sessões no Algarcine e Auditório Municipal de Olhão podem ser comprados aqui.
Os preços variam entre os 3 os 4 euros. Já as entradas para as sessões na República 14 custam 1
euro.
 
O FICLO é promovido pelo Cineclube de Tavira em co-produção com a Câmara Municipal de Olhão e é
apoiado pelo programa 365Algarve.
 
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
 
Pedro Lemos
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Covid-19. O que faz de Portugal "melhor destino do mundo não será infetado"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/07/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5217723f

 
As recentes restrições de alguns Estados às viagens para Portugal - com destaque para o Reino Unido
- "vieram agudizar uma situação já de si difícil", reconhece a secretária de Estado do Turismo Rita
Marques
 
Os "melhores e maiores ativos" de Portugal, aquilo que distingue o país "enquanto melhor destino
turístico do mundo, por três anos consecutivos, não será infetado pela covid-19", acredita a secretária
de Estado do Turismo.
 
Esses ativos - "a paisagem, a gastronomia, as gentes" - "vão ficar e perdurar", antecipa Rita Marques,
em declarações à Lusa, por telefone, a dias de participar num debate organizado conjuntamente pelas
agências de notícias portuguesa Lusa e espanhola Efe sobre o impacto da pandemia no sector do
turismo.
 
"Evidentemente que, para que esses ativos continuem a poder ser explorados no futuro, precisamos
de manter os postos de trabalho e preservar a capacidade produtiva das empresas", realça a
governante.
 
É isso - assegura - que o Governo tem tentado fazer, tendo identificado, logo no início da pandemia,
"a necessidade de lançar um pacote de medidas" e, num segundo momento, tendo reforçado ou
renovado algumas dessas medidas.
 
"Estamos a desenhar novos instrumentos para os setores mais impactados, destacando-se, entre
estes, o sector do turismo", aponta Rita Marques.
 
"Para que, assim que a retoma possa acontecer, com força, como desejamos, não sei se é nos
próximos dias, nos próximos meses, ou no próximo ano, tenhamos a nossa capacidade produtiva
preservada e possamos responder", frisa.
 
As recentes restrições de alguns Estados às viagens para Portugal - com destaque para o Reino Unido
- "vieram agudizar uma situação já de si difícil", assinala.
 
"As nossas projeções para a atividade turística são agora mais penalizadoras. Há um mês, tínhamos a
perspetiva de uma quebra de atividade na ordem dos 50% e podemos estar, nesta altura, a encarar
reduções de valor bem superior", admite.
 
"A situação é especialmente difícil, não há como negar", reconhece.
 
O impacto da covid-19 no turismo é o tema do primeiro debate organizado conjuntamente pelas
agências Lusa e Efe, hoje e na quinta-feira, no âmbito do fórum virtual EURAGORA, financiado pelo
projeto-piloto europeu Stars4Media, que pretende apoiar a inovação no setor dos media, através da
formação e da cooperação transfronteiriça dentro da União Europeia.
 
Os debates - que serão transmitidos através de uma plataforma 'online' conjunta e das redes sociais
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de ambas as agências -- resultam de uma parceria inédita entre a Lusa e a Efe e juntarão
organizações internacionais, comissários europeus, ministros e responsáveis regionais e locais dos dois
países, e associações do setor do turismo e dos consumidores.
 
A abordagem ao tema assenta em dois grandes tópicos: "Segurança, o que esperam os consumidores,
como respondem indústria, governos, União Europeia?" (hoje, às 10h de Lisboa) e "Reinvenção e
oportunidades: sol e praia/urbano e cultural/turismo rural" (dia 16 de julho, às 10h de Lisboa).
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa
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TVI

 	Duração: 00:01:46

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87562944

 
14-07-2020 20:58

1 1 1

Muito menos movimento no aeroporto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6f8eddfd-c233-4ed7-b684-

4ad1010c0b17&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Por causa da pandemia os taxistas atravessam várias dificuldades devido, naturalmente, à falta de
turistas para transportar. A situação é particularmente difícil no Algarve, mas estende-se também
pouco por todo o país.
Declarações de Florêncio Almeida, presidente da Antral.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-14 20:59
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-14 01:57
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RTP 1

 	Duração: 00:04:02

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 87568101

 
14-07-2020 18:44

1 1 1

Exposição "Tavira 1520 - 2020"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d4d382c-37f2-485d-88be-

4eb8c4d4d5b2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Palácio da Galeria do Museu Municipal de Tavira, há uma mostra inédita sobre a cidade nos séculos
XV e XVI. A exposição que demorou 3 anos a ser construído, ocupa sete salas, para explicar porque foi
Tavira há 500 anos, elevada a cidade considerada a principal do reino do Algarve.
Declarações de Jorge Queiroz, curador da exposição, de Daniel Santana, técnico do Museu Municipal
de Tavira.
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New date announced for Portugal Masters

Ricardo Meio Gouveia and Trevor Immelman crossing the bridge on the 15Ricardo Meio Gouveia and Trevor Immelman crossing the bridge on the 15Ricardo Meio Gouveia and Trevor Immelman crossing the bridge on the 15Ricardo Meio Gouveia and Trevor Immelman crossing the bridge on the 15Ricardo Meio Gouveia and Trevor Immelman crossing the bridge on the 15ththththth hole at the hole at the hole at the hole at the hole at the
Portugal Masters. (Photo: Getty Images)Portugal Masters. (Photo: Getty Images)Portugal Masters. (Photo: Getty Images)Portugal Masters. (Photo: Getty Images)Portugal Masters. (Photo: Getty Images)

The 2020 Portugal Masters, originally scheduled for
October, will now take place from 10 to 13 September, at
the Dom Pedro Victoria Golf Course in Vilamoura.

The Portuguese
golf tournament is
part of the
corrective

calendar for the Race to
Dubai (European Tour).
 The return to competition
on the European Tour,
following the suspension

of the tournament on 8
March, due to the
Coronavirus pandemic,
will take place for the
week, with two
consecutive events in
Austria - the Austrian Open
and the Euram Bank Open
and will then continue with

six UK Swing tournaments
(in England and Wales),
before returning to
Continental Europe.
 The Portugal Masters will
follow the European Tour
programme Health
Strategy, developed by the
Director of the Medical

Department (Chief Medical
Officer), Dr. Andrew
Murray, resulting from
exhaustive work with the
Cingnpost health
consultants, and also with
the collaboration of health
authorities in the 30
countries where the
European Tour passes.
 The 14th edition of the
Portuguese tournament is
also part of the new Golf for
Good initiative, which aims
to support communities
that host stages of the
European Tour.
 Peter Adams, the Portugal
Masters Championship
Director said: “I must thank
Dom Pedro Hotels & Golf
Collection and Turismo de
Portugal for their support,
which allowed the
Portugal Masters to be
rescheduled for
September”.
Luís Araújo, the president
of Turismo de Portugal,
stressed: “Portugal has
been asserting itself as an
unmissable golf
destination, which is due,
above all, to the quality and

diversity of courses offered
throughout the country”.
“International recognition
is achieved through the
numerous awards and
distinctions that we have
been winning, the
confidence that the country
places on the European
Tour taking on special
importance. For the past 13
years Portugal has been
the host of one of its most
important tournaments, the
Portugal Masters”,
highlighted the president
of Turismo de Portugal.
“Hosting this renowned
competition, of worldwide
projection, confirms, not
only that Portugal has
excellent conditions for the
practice of golf, but also the
capacity and
professionalism in the
organisation of events”, he
added.
“In this particular year, the
14th edition of the
Portugal Masters attests to
the commitment of all
partners: Turismo de
Portugal, regional entities
and companies, in the

consolidation of a quality
product, aligned with a new
reality. The permanence in
Portugal of a competition
of this magnitude is also a
message of hope to golfers
from all over the world who
visit us, and to national
companies that, in good
time, knew how to respond
to the demands and
expectations of a “Clean &
Safe” destination”,
concluded Luís Araújo.
Miguel Franco de Sousa,
the president of FPG,
stressed: “We are pleased
to be able to guarantee the
organisation of the
Portugal Masters in
September. Events like this
are crucial for Portugal in
these difficult times”.
 “We must all be fully
committed to the rapid
recovery of golf tourism in
the country and the
Portugal Masters plays a
fundamental role in
establishing Portugal as
one of the most important
golf tourist destinations in
the world”, said the
president of FPG.
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