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, . Turismo 

Turismo. 
Maio 
praticamente 
parado com 
quebras de 
quase 100% 

As quebras no setor do turismo continuam 
a superar as expetativas, apesar de haver 
melhorias face a abril. Para contornar 
este cenário, Governo prometeu aumentar 
ajudas ao setor. 

DANIELA SOARES FERREIRA 
danklajérreira@ionline.pt  
SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

Os efeitos da pandemia de covid-19 no 
turismo já não tinham sido nada ani-
madores em abril, mas o mês de maio 
só comprova que a pandemia ainda 
continua a afetar um dos setores que 
mais têm contribuído para a econo-
mia portuguesa. Ainda assim, os valo-
res apresentados pelo Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE) mostram ligei-
ras melhorias face ao mês anterior. 

Mas vamos a números. Em maio 
foram registados 149,8 mil hóspedes 
e 307 mil dormidas. Os números cor-
respondem a quedas de 94,2% e 95,3%, 
respetivamente. O gabinete de esta-
tística revela ainda que as dormidas 
de residentes recuaram 85,9% e as 
de não residentes 98,4%, 

Os proveitos totais registaram uma 
variação negativa de 97,2%- também 
aqui é revelada uma melhoria face 
ao mês anterior, em que os proveitos 
totais tinham mostrado uma varia-
ção negativa de 98,5%-, fixando-se 
em 11 milhões de euros. Já os provei-
tos de aposento atingiram 9,6 milhões 
de euros, diminuindo 96,8%. 

E para o INE não há margem para 
dúvidas: "A informação respeitante 
a maio reflete efeitos da pandemia 
de covid-19 quer no comportamen-
to da atividade turística, quer na 
quantidade de informação primária 
disponível para a compilação dos 
resultados apresentados". Numa 
altura em que cerca de 70,4% dos 
estabelecimentos de alojamento 
turístico estiveram encerrados ou 
não registaram movimento de hós-
pedes (85% em abril de 2020), as dor-
midas na hotelaria (56,6% do total) 
diminuíram 96,8%. 

Mas não foram as únicas a registar 
grandes perdas: as dormidas nos esta-
belecimentos de alojamento local 
(peso de 36,4% do total) decresceram 
87,7% e as de turismo no espaço rural 
e de habitação (quota de 7,1%) recua-
ram 86,2%. As dormidas em hostels 
registaram uma diminuição de 89,9%, 
representando 19,4% das dormidas 
em alojamento local e 7,1% do total 
de dormidas nos estabelecimentos 
de alojamento turístico. 

O mercado interno (peso de 74,3%) 
contribuiu com 228,1 mil dormidas, 
o que representou um decréscimo 
de 85,9% (-93,5% em abril). Mas as 
dormidas dos mercados externos  

registaram uma queda maior ao terem 
diminuído 98,4% (-98,9% no mês ante-
rior) e atingiram 78,9 mil. 

No conjunto dos primeiros cinco 
meses do ano foi verificada uma dimi-
nuição de 59,6% das dormidas totais, 
resultante de variações negativas de 
50,6% nos residentes e de 63,2% nos 
não residentes. 

POR PAÍSES A totalidade dos 16 prin-
cipais mercados emissores registou 
decréscimos expressivos em maio, 
superiores a 90%, tendo representa-
do 81,3% das dormidas de não resi-
dentes nos estabelecimentos de alo-
jamento turístico neste mês, garan-
te o gabinete de estatística. 

As maiores quebras foram regista-
das nos mercados britânico, irlandês 
(-99,4% em ambos), norte-america-

 

Alojamento turístico 
registou 149,8 mil 
hóspedes e 307 mil 
dormidas. Proveitos 
também em queda 

Tanto o mercado 
interno como o externo 
registaram descidas, 
principalmente 
o britânico 
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Os proveitos totais 
registaram uma queda 
de 97,2%, fixando-se 
em 11 milhões de euros 
nu, 

Números 

94,2% 
Esta foi a quebra 
de hóspedes em maio 
no alojamento turístico 

11 
milhões de euros é o valor 
dos proveitos turísticos 
durante o mês de maio 

640 
milhões é o reforço do 
Governo nas linhas de apoio 
às empresas do turismo 

no (-99,3%) e francês (-99,0%). Desde 
o início do ano, todos os principais 
mercados registaram decréscimos, 
com maior enfoque nos mercados 
irlandês (-79,0%), belga (-71,3%), suí-
ço (-71,1%) e francês (-70,5%). Os mer-
cados canadiano (-47,2%) e brasileiro 
(-51,0%) foram, entre os principais, os 
que registaram menores decréscimos. 

A situação pode agora piorar, prin-
cipalmente com o mercado britâni-
co, devido ao facto de o Reino Unido 
ter retirado Portugal do corredor aéreo. 

TODAS AS REGIÕES MOSTRARAM DIMI-
NUIÇÃO Todas as regiões do país regis-
taram diminuições nas dormidas supe-
riores a 80%, com as maiores redu-
ções a verificarem-se na Região 
Autónoma dos Açores (-99,7%) e Região 
Autónoma da Madeira (-99,5%). 

A menor diminuição foi registada 
no Alentejo (-84,3%) e o Norte con-
centrou 27,8% das dormidas. Segue-se 
a Área Metropolitana de Lisboa (27,7%), 
Centro (15,2%), Algarve (15,1%) e Alen-
tejo (13,0%). De janeiro a maio, as 
regiões que apresentaram menores 
diminuições foram o Alentejo (-52,3%) 
e a Região Autónoma da Madeira (-
53,8%). 

A estada média nos estabelecimen-
tos de alojamento turístico (2,05 noi-
tes) reduziu-se 18,2% (+13,2% em abril). 
A estada média dos residentes aumen-
tou 4,5% e a dos não residentes dimi-
nuiu 6,4% 

GOVERNO REFORÇA UNHAS DE APOIO 
AO SETOR DO TURISMO Face às per-
das significativas para o turismo, o 
Governo decidiu reforçar as linhas de  

apoio para este setor em 640 milhões. 
O anúncio foi dado ontem pela secre-
tária de Estado do Turismo, Rita Mar-
ques, que diz que o Governo tem pre-
vista uma estratégia de curto a longo 
prazo para a recuperação do turismo. 

A secretária de Estado avançou que 
a linha de microcrédito - que vai pas-
sar a ter uma dotação de 100 milhões 
de euros - poderá conceder 20% a fun-
do perdido se forem cumpridas algu-
mas condições. 

Já as linhas Capitalizar Turismo e 
de Apoio à Qualificação da Oferta vão 
ser reforçadas em 300 milhões de 
euros cada uma, garantiu Rita Mar-
ques. "Estamos a trabalhar especifi-
camente na conversão do incentivo 
da linha de microcrédito às microem-
presas. Já concedemos 42 milhões de 
euros e o nosso objetivo é garantir a  

conversão do crédito concedido aos 
microempresários a fundo perdido", 
disse a secretária de Estado na comis-
são de Economia, Inovação, Obras 
Públicas e Habitação. 

O Governo vai ainda criar uma linha 
de apoio às empresas de organização 
de eventos de 20 milhões de euros. 

Tudo porque as previsões para o turis-
mo não são as melhores: 'As projeções 
são ainda mais penalizadoras do que 
as que tínhamos assumido há cerca de 
um mês", disse Rita Marques, acres-
centando que, nessa altura, o Governo 
apontava para uma quebra de ativida-
de na ordem dos 50% "e, agora, as per-
das são substancialmente superiores". 

O setor da aviação é um pilar impor-
tante, defende a secretária de Estado. 
"Temos uma perspetiva de que, em 
agosto, iremos recuperar 50% dos voos 
comparativamente à situação homó-
loga e, nessa medida, estão a ser refor-
çados os instrumentos financeiros 
para a dinamização dessas rotas", dis-
se Rita Marques. 

"Para além da retoma prevista de 
grande parte das rotas a nível nacio-
nal, na ordem dos 50 a 60%, temos 
previsto que, para alguns destinos, 
este valor poderá ser ainda maior", 
disse também. 
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Advogados dos 
lesados do BES 
acreditam que a 

A. 

procissão ainda 
vai no adro 

"Ficamos com  a  impressão clara de que a 
investigação não está ainda concluída e que mais 

arguidos serão acusados noutras investigações paralelas" 
Saiba quem são os 25 acusados e por 

que crimes são pronunciados 
Rui Rio lamenta lentidão da justiça 

"A DEDUÇÃO DA ACUSAÇÃO 
É UMA BOA NOTÍCIA" 

Marcelo Rebelo de Sousa 

Costa coloca pressão na preparação do inverno, 
Presidente pede "pés na terra" 
Bruxelas recomenda antecipar vacina da gripe. Governo ainda não apresentou calendário // PÁG. 10 

Cristina Kirchner rodeada de mortes suspeitas 
A vice-presidente da Argentina podia ter sido presa mas valeu-se da imunidade política u PÁGS. 16-19 

Tribunal 
da Relação 
de Lisboa iliba 
Benfica de apoio 
ilegal às claques 
// PÁG. 32 

EDP aumenta 
capital em mil 
milhões para 
comprar 
espanhola Vesgo  

Siderurgia 
europeia não 
escapa à covid. 
Portugal 
não fica alheio  

Turismo 
praticamente 
parado em maio. 
Quebras 
de quase 100% 
// PÁGS. 20-21 

Espanha. 
Espionagem de 
independentistas 
põe Governo 
em cheque 
// PÁGS. 14-15 // PÁG. 32 // PÁG. 12 

PIA3 

RTOS SÃO OUTROS.„, 
Xi101 A MESMA' 

EDP, a energia 
oficial da música. 

edp.com 

Cl a 

 

edp 
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Impacto da pandemia na economia está a ter efeitos negativos significativos 
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ECONOMIA 1 

Vendas caíram 70% 
com a pandemia 
Relatório do Facebook, divulgado ontem, aponta para um significativo impacto 
da pandemia da covid-19 nas pequenas e médias empresas (PME) de 50 países 

REDAÇÃO 
redacao a destak.pt 

O
Facebook publicou ontem 
o seu primeiro relatório 
sobre o impacto da pande-
mia da covid-19 nas peque-

nas e médias empresas (PME) de 50 
países. O Global State of Small Busi-
ness Report concluiu que, de forma 
global, entre os meses de janeiro e 
maio, mais de uma quarto destas em-
presas fecharam e um terço viu-se 
obrigada a reduzir o número de cola-
boradores. No contexto português, 
23% das PME reduziram os seus co-
laboradores. 

Segundo o Facebook, para 70% das 
PME nacionais que têm presença 
nesta rede social as vendas estão mais 
baixas do que no ano passado. Ape-
sar de 46% das PME nacionais admi-
tirem vender 25% ou mais online, Por-
tugal aparece no relatório como um 
dos países mais afetados pela crise 
económica, onde quase um quarto 
(23%) das PME confirmaram terem 
fechado as suas portas. Percentagem 
que é superior à registada em países 
como a República Checa, Alemanha 
e Suécia, que tiveram menos de 10% 
de fecho das PME, tendo em conta as 
particularidades que foram adotadas 
por cada um destes países relativa-
mente à quarentena. 

A liderar nos fechos das PME está 
oReino Unido, com uma percenta-
gem na ordem dos 43% de fecho nes-
tas empresas, seguido da Espanha, 
com 30%. Já quanto às vendas, a Di-
namarca (48%), Suécia (51%) e a Ir-
landa (52%) destacaram-se com as 
menores quebras registadas. 

Turismo muito afetado 
No que toca ao setor do turismo, os paí-

 

ses mais dependentes desta indústria,  

como é o caso de Portugal, viram as 
suas PME particularmente afetadas. 
Em traços gerais, o primeiro de urna 
série de relatórios que elaborado pelo 
Facebook em parceria com o Banco 
Mundial e a OCDE - Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nómico, realça a situação crítica das 
agências de turismo, com 54% destas 
- e ainda 47% dos negócios de hospi-
talidade, como é o caso do alojamento 
local -, a anunciarem o seu fecho. 
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O tráfego aéreo condicionado também prejudicou o desempenho turístico 

Pandemia apaga 860 
milhões em receitas 
turísticas em 3 meses 
Um quinto da faturação anual do setor está perdida. 
Em maio, 70% do alojamento esteve fechado ou vazio 

Luís Reis Ribeiro 
luis.ribeiro@dinheirovivo.pt 

BALANÇO  Os primeiros três 
meses de pandemia (março 
a maio) resultaram num 
apagão histórico nos provei-
tos da hotelaria e outros alo-
jamentos turísticos, como o 
local. O rombo total já é su-
perior 864 milhões de eu-
ros. Ou seja, um quinto da 
faturação anual deste setor 
(20%, tendo 2019 como re-
ferência) já estará irreme-
diavelmente perdida. 
Segundo cálculos do 

JN/Dinheiro Vivo com base 
em dados do Instituto Na-
cional de Estatística (INE), 
de março a maio deste ano, 
o valor dos proveitos com 
hóspedes (nacionais e es-
trangeiros) na hotelaria e 
nos outros alojamentos 
afundou para cerca de 116 
milhões de euros, menos 
88% do que em igual perío-
do de 2019 (980 milhões). 

No ano passado, Portugal 
faturou 4,3 mil milhões de 
euros nos estabelecimentos 
de alojamento turístico, in-
dica o INE. Foi o valor mais 
alto de que há registo. 

Este colapso na atividade 
turística em março-maio só  

não foi pior porque março 
não foi inteiramente afeta-
do pelas medidas de confi-
namento da economia e de 
circulação de pessoas. 

Em Portugal e na maioria 
dos países emissores de tu-
rismo, os quadros de confi-
namento para tentar travar 
a pandemia foram anuncia-
dos em meados de março. 

NORTE PERDEU 88% 

Em todo o caso, as receitas 
da hotelaria e similares es-
tavam a crescer mais de 13% 
em fevereiro, mas em mar-
ço surgiu o primeiro emba-
te: a quebra foi de 50% face 
a igual mês de 2019. 

Mas o pior viria depois. 

Em abril e maio, o turismo 
foi praticamente interrom-
pido e com ele as receitas. 

Em abril, o valor faturado 
caiu mais de 98%, para uns 
míseros cinco milhões de 
euros. Em maio, a queda foi 
de 97%, para apenas 11 mi-
lhões. "A atividade turística 
esteve praticamente parada 
em maio", refere o institu-
to. 

Todas as regiões sofreram 
brutalmente nestes três 
meses, com quebras entre 
os 84% (Alentejo e Madei-
ra) e os 90% (Algarve e Aço-
res). No Norte, a queda foi 
de 88%; na Área Metropoli-
tana de Lisboa, o colapso na 
receita chegou a 89%. • 

Receitas turísticas 
Hotéis e outros alojamentos 

Período: março-maio de cada ano (milhões de euros) 

927,7 
979,8 

831 

115,7 

2017 2018 2019 2020 
FONTE: INE E CALCULOS DV 
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As praias portuguesas estiveram praticamente sem turistas no mês de maio. 

Turismo esteve 
"praticamente 
parado" em maio 

O número de hóspedes e dormidas em estabelecimentos de turismo voltou 
a sofrer quedas históricas em maio deste ano, em Portugal, devido ao impacto 
da covid-19, segundo o Instituto Nacional de Estatística. 

Pedro Noel da Cruz 

GONÇALO ALMEIDA 

goncaloalmeida@negocios.pt 

S
e em abril o cenário para 
o turismo em Portugal 
tinha sido catastrófico, 
em maio não foi muito 
melhor. O Instituto Na-

cional de Estatística (INE) voltou 
a espelhar o impacto que a covid-
-19 está a ter neste setor, referin-
do que a atividade turística esteve 
"praticamente parada" no mês em 
análise. Registaram-se 149,8 mil 
hóspedes e 307 mil dormidas em 
unidades turísticas portuguesas. 

Os valores representam que-
das de 94,2% no caso dos hóspe-
des e de 95,3% nas dormidas, de 
acordo com o INE, relativamen-
te ao mesmo período do ano pas-
sado. Em abril, essas reduções ho-
mólogas tinham sido de 97,7% e 
97,4%, respetivamente. 

De acordo com os dados ago-
ra divulgados pelo INE, cerca de 
70,4% dos estabelecimentos de 
alojamento turístico estiveram en-
cerrados ou não registaram movi-
mento de hóspedes, o que compa-
ra com 85% em abril. 

Os valores finais são ligeira-
mente mais alarmantes do que as 
estimativas do INE, divulgadas no 
final do mês passado. Os números 
preliminares antecipavam que 
70% dos estabelecimentos de alo-
jamento turístico em Portugal te-
riam estado encerrados ou não re-

  

gistaram movimento de hóspedes 
devido ao coronavírus. Na altura, 
oinstituto de estatística apontava 
para um total de 157,8 mil de hós-
pedes em Portugal, no mês de 

Número de 
turistas 
britânicos caiu 
99,4% em maio 
deste ano, 

maio, e 324,3 mil dormidas. 

Turismo (quase) 
sem estrangeiros 
O mercado interno teve um peso 
muito superior (74,3%) face aos vi-
sitantes estrangeiros. Ainda assim, 
foram menos 85,9% do que em 
maio do ano passado. Segundo o 
INE, a totalidade dos 16 principais 
mercados emissores registou "de-
créscimos expressivos". 

Os turistas estrangeiros pra-
ticamente desapareceram no pe-
ríodo em análise. De acordo com 
oINE, existiram menos 99,4% de  

turistas britânicos face a igual pe-
ríodo do ano anterior. A mesma 
redução verificou-se com os tu-
ristas irlandeses. Seguiram-se os 
turistas norte-americanos (me-
nos 99,3%) e franceses (menos 
99%). 

Em termos de regiões visita-
das, todas registar am decréscimos 
das dormidas superiores a 80%, 
com as maiores reduções a verifi-
carem-se nos Açores (de 99,7%) 
e na Madeira (de 99,5%). No con-
tinente, o Alentejo (menos 
84,3%) foi a região onde se regis-
tou a menor diminuição. • Página 6
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Conjuntura

Actividade turística 
“praticamente 
parada” em  Maio 
O sector do alojamento 
turístico registou 149,8 mil 
hóspedes e 307 mil dormidas 
em Maio de 2020, 
correspondendo a 
decréscimos de 94,2% e 
95,3%, respectivamente, face 
a igual mês de 2019. Nos 
dados ontem publicados pelo 
Instituto Nacional de 
Estatística, o título do 
comunicado não podia ser 
mais claro – “actividade 
turística praticamente parada 
em Maio”, escreveu o INE. Os 
proveitos totais resvalaram 
97,2% (já tinham caído, em 
termos homólogos, 98,5% em 
Abril), fixando-se em 11,02 
milhões de euros, para todo o 
país. Em Maio de 2019, tinham 
sido de 397,8 milhões de 
euros, segundo o INE. 
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POLÍTICA

PS Algarve saúda 
anúncio de plano 
especial para a região

Perante os deputados da Co-
missão de Economia, Inova-
ção, Obras Públicas e Habi-
tação, na Assembleia da Re-
pública, o ministro da Eco-
nomia disse, a 7 de julho, 
que o governo está a prepa-
rar um programa para en-
frentar as consequências 
da quebra do turismo, devi-
do à pandemia de COVID-19, 
sublinhando que «é neces-
sário dirigir uma atenção 
muito especial à região do 
Algarve, que é extremamen-
te dependente da atividade 
turística». O presidente do 
PS Algarve, Luís Graça, sub-
linhou que, «reconhecen-
do o impacto da pandemia 
no sector do turismo e os 
efeitos assimétricos da cri-
se nos países e regiões mais 
dependentes da atividade 
turística, o governo, em li-
nha com o Programa de Re-
cuperação Económica e So-

cial para o período 2020-
2030, atualmente em prepa-
ração, aponta a necessidade 
de após o verão implemen-
tar um programa específi-
co para o Algarve, tendo em 
conta o impacto da pande-
mia e a necessidade de con-
tinuar a apoiar o emprego, 
a capacidade produtiva das 

empresas, o rendimento das 
famílias e dos trabalhadores 
na região». Na última sessão 
da Assembleia Intermunici-
pal do Algarve, realizada em 
Olhão no dia 25 de junho, os 
socialistas algarvios já ha-
viam alertado para a neces-
sidade da região ter «um 
plano de emergência econó-

mica e social, que promova a 
sustentabilidade da sua eco-
nomia, a coesão social na re-
gião e a preservação dos va-
lores de prosperidade e se-
gurança que a transforma-
ram em local de acolhimen-
to de milhares de famílias e 
destino turístico de excelên-
cia, a nível mundial».

Federação Regional do Partido Socialista congratula-se com o anúncio 
efetuado pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, 
Pedro Siza Vieira
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PS Algarve saúda 
plano especial 
para a região P12
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Associações empresariais 
do Algarve juntam forças
Coletivos apelam à mobilização de todos os empresários na defesa  
da economia, das empresas, e do emprego
A crise que desde março se 
abateu sobre Portugal em 
consequência da pandemia 
da  COVID-19 provocou a pa-
ralisação de milhares de em-
presas em todo o país e gerou 
a incerteza total na evolução 
da economia. Porém, o Algar-
ve é a região mais afetada, o 
que levou seis associações di-
ferentes a juntar esforços. Em 
manifesto conjunto, enviado 
às redações no dia 8 de julho, 
a Associação do comércio e 
Serviços da Região do Algar-
ve (ACRAL), Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHE-
TA), Associação dos Indus-
triais Hoteleiros e Similares 

do Algarve (AHISA), Confede-
ração dos Empresários do Al-
garve (CEAL), Associação Em-
presarial da Região do Algar-
ve (NERA) e ANJE – Associa-
ção Nacional de Jovens Em-
presários propõem-se coope-
rar com outras entidades da 
região convergentes nos mes-
mos objetivos – nomeada-
mente instituições e órgãos 
públicos regionais, municí-
pios e Universidade do Algar-
ve (UAlg). Em conjunto vão 
também solicitar audiências 
para apresentar ao governo, 
em particular ao ministro da 
Economia e ao Presidente da 
República, linhas de traba-
lho e um pacote de propostas 

com medidas concretas. 
Em comunicado, as as-

sociações reconhecem que a 
consequência imediata na re-
gião da pandemia «foi a para-
lisia da atividade do principal 
sector económico, o Turis-
mo, com o quase total encer-
ramento das unidades de alo-
jamento, em consequência da 
paragem brusca das viagens 
turísticas».

Assim, a «quebra abrup-
ta do fluxo de turistas para 
além dos efeitos no alojamen-
to, teve consequências em to-
dos os sectores da ativida-
de económica da região que 
respondem às necessidades 
da procura dos turistas: des-

de logo na restauração, mas 
também no comércio, ativida-
des culturais e de lazer, servi-
ços, transportes, equipamen-
tos, entre outras. O universo 
empresarial do Algarve regis-
ta 70 mil empresas em todos 
os sectores de atividade, das 
quais 20 mil são sociedades 
(segundo dados do INE).

Esta situação gerou que-
bras de atividade das empre-
sas dos diferentes sectores da 
ordem dos 70, 80, 90 por cen-
to! Gerou desemprego e tra-
vou a contratação de traba-
lhadores para o verão. Conge-
lou o investimento. Entretan-
to a situação voltou a agravar-
-se, de forma dramática, em 

consequência da obrigatorie-
dade de quarentena impos-
ta pelo Reino Unido, relativa-
mente aos turistas provenien-
tes de Portugal, sendo que 
a mesma situação está a ser 
ampliada a outros países». 

As seis associações enten-
dem que se trata «de um gol-
pe profundo, nas expectati-
vas dos empresários e da eco-
nomia da região, cuja conse-
quência pode originar milha-
res de insolvências. A quebra 
destes mercados turísticos, 
em especial o britânico, de-
frauda não só as expetativas 
de atenuação dos prejuízos 
das empresas, acumulados 
desde março, como a esperan-
ça de enfrentar a época baixa 
em melhores condições».

As associações empresa-
riais do Algarve subscritoras, 
apelam ao governo «que in-
tensifique a sua ação política, 
no sentido de alterar rapida-
mente as decisões daqueles 
países, de impor quarente-
na aos turistas provenientes 
de Portugal e em particular 
do Algarve. O Plano Especial 
de Recuperação do Algarve, 

anunciado pelo Ministro da 
Economia, constitui uma boa 
notícia, contudo é urgente. As 
associações empresariais es-
peram que o mesmo conte-
nha as soluções adequadas à 
situação».

O Algarve, «pelas carac-
terísticas da sua economia e 
da especificidade e da sua es-
trutura (peso significativo do 
turismo, existência de outros 
sectores indispensáveis, es-
trutura empresarial domi-
nante de PME, tipologia de 
emprego, alta sazonalidade), 
necessita de uma estrutura 
económica equilibrada e con-
sistente. A região necessita 
de uma visão estratégica que, 
tendo o turismo como princi-
pal atividade, aponte linhas 
de diversificação económica, 
no aproveitamento de recur-
sos endógenos, numa pers-
petiva de uma economia mo-
derna e competitiva, assente 
num desenvolvimento sus-
tentável, tendo também em 
conta o novo quadro de recu-
peração económica, propos-
to recentemente pela União  
Europeia».
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ATUALIDADEClube Naval da Fuzeta 
inaugura Escola de Kiteboard
Conta já com 17 atletas federados e é a primeira do país focada em exclusivo 
na formação e na competição. Ambição do Clube é tornar a Fuzeta na capital 
do Kiteboard

Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

A zona ribeirinha, onde se 
encontram as instalações da 
sede provisória do Clube Na-
val da Fuzeta (CNF), acolheu 
na manhã de sábado, dia 11 
de julho, a cerimónia de inau-
guração da Escola de Forma-
ção de Kiteboard, apadrinha-
da por Paulino Pereira, um 
dos melhores atletas do mun-
do na modalidade.

«O Clube tem 35 anos de 
existência e muita história. A 
nossa aposta no kiteboard de-
ve-se ao facto do desporto ter 
sido incluído nos Jogos Olím-
picos. O nosso Clube foi pio-
neiro aí e conseguiu perce-
ber que a aposta tinha de ser 
na formação e na competição. 
Temos 17 atletas e, neste mo-
mento, somos o clube mais 
representativo de Portugal 
em termos de licenças des-
portivas», começou por expli-
car ao barlavento Ricardo Ma-
galhães, um dos diretores do 
CNF e o coordenador da Esco-
la de Vela.

E o que torna a zona da 
Fuzeta favorável para a práti-
ca deste desporto? Magalhães 
respondeu. «As condições são 
excecionais porque consegui-
mos abranger todo o tipo de 
atletas. Como temos uma par-
te interior com a Ria Formo-
sa, permite-nos em seguran-
ça dar todas as aulas à inicia-

ção. Depois temos o mar. Es-
tamos a 100 metros da barra 
e a 100 metros do mar e isso 
é fantástico porque temos to-
das os requisitos para ofere-
cer. Além disso, em termos 
naturais, esta zona é fantásti-
ca para a prática destes des-
portos» aquáticos.

Ainda de acordo com o di-
retor, a ambição do CNF é tor-
nar a Fuzeta na capital do ki-
teboard. «Assim como a Na-
zaré está para a onda gigante, 
queremos que a Fuzeta este-
ja para o vento». Certo é que 
os primeiros passos já estão a 
ser dados. Os atletas mais no-
vos da escola têm oito anos e 
o vice-campeão nacional de 
TT:R [uma das classes do ki-
teboard] treina no Clube. As-
sim como, o terceiro lugar na 
classe de kitefoil. «Somos real-
mente um Clube de kiteboard 
a nível nacional», acrescentou.

Quem marcou também 
presença na cerimónia foi An-
tónio Roquette, presidente 
da Federação Portuguesa de 
Vela, que se deslocou do Por-
to para fazer uma oferta ao 
CNF. «Temos de reconhecer o 
trabalho que a Fuzeta tem fei-
to. Em licenças desportivas 
estamos a falar de 91, o que 
é realmente muito importan-
te. Por outro lado, sabemos 
que o Clube tem algumas di-
ficuldades, mas apesar disso 
tem vindo a criar aqui todo 
um contexto tanto no wind-

surf como no kiteboard, que 
o faz liderar nessa área. A ra-
zão que me faz estar aqui hoje 
presente é porque adquiri-
mos mais de 20 pranchas e 
oferecemos um pouco por 
todo o país, incluindo Açores 
e Madeira. Quatro pranchas 
serão colocadas aqui», referiu 
ao barlavento.

Para o presidente da Fe-
deração Portuguesa de Vela, 
o importante agora é colocar 
os olhos no futuro, mais con-
cretamente nos Jogos Olímpi-
cos de Paris, em 2024, onde 
os atletas do Algarve pare-
cem ter todas as condições 
para singrar. «Queremos le-
var um representante de kite-
board feminino ou masculino 
e a base está aqui. É aqui que 
se vão formar os atletas para 
o futuro. Eles e nós estamos 
a apostar nisso. Os 12 clubes 
do Algarve estão muito bem 
representados com bastante 
atividade. É talvez a zona do 
país com mais atividade neste 
momento. Há realmente vá-
rios clubes bons a nível nacio-
nal, mas julgo que a quantida-
de e qualidade estão aqui na 
região».

No uso da palavra, João 
Segundo, presidente do CNF, 
revelou que «há cinco anos, 
a juventude começou a to-
mar conta do clube e desde 
que estamos instalados nes-
ta sede provisória que se nota 
um aumento enorme de adul-

tos e jovens porque a nossa 
aposta é na formação. Temos 
algumas condições e algumas 
limitações, mas estamos a ter 
um incremento muito grande 
e já temos 46 atletas federa-
dos. Hoje reunimo-nos para 
inaugurar uma escola que 
não creio que existam muitos 
clubes que a tenham».

Em representação da Câ-
mara Municipal de Olhão, 
o vereador António Cama-
cho quis também deixar uma 
mensagem aos presentes. 
«É um prazer enorme e uma 
grande satisfação voltar a ver 
a Fuzeta com atividade náuti-
ca desportiva. Nunca recusá-
mos apoio às atividades e ao 
desenvolvimento do espaço 
da sede do CNF, que se insere 
já num quadro de apoios que 
a Câmara Municipal tem vin-
do a atribuir com a celebra-
ção de contratos de programa 
de desenvolvimento despor-
tivo. A nossa disponibilidade 
é total, assim também a Fede-
ração ajude esta atividade e 
este ressurgimento feliz deste 
clube, que bem merece».

Manuel Carlos, presiden-
te da União de Freguesias 
de Moncarapacho e Fuse-
ta acrescentou ainda que «o 
CNF teve uma certa letargia 
durante muito tempo. Lem-
bro-me perfeitamente e te-
nho aqui uma pequena per-
centagem no crescimento do 
mesmo. O que está aqui hoje 

já não envergonha ninguém e 
estamos todos de parabéns».

Por parte da Região de 
Turismo do Algarve (RTA), 
representada pela vice-pre-
sidente Fátima Catarino, as 
palavras foram de força e de 
esperança. «O turismo náuti-
co é um segmento muito im-
portante. Não é só o sol e o 
mar, mas também as ativida-
des que no mar se realizam, 
que são de extrema impor-
tância, porque permitem ao 
Algarve atenuar a sazonali-
dade uma vez que são des-
portos que se praticam du-
rante todo o ano. Ativar este 
clube e dar-lhe uma nova di-
nâmica é muito importante 
para a região. Peço aos atle-
tas destas modalidades que 
continuem. A COVID-19 não 
nos vai abater. Vamos criar 
nova dinâmica, nova força e 
vamos fazer do Algarve no-
vamente um destino impor-
tante a este nível».

A maior surpresa da ma-
nhã foi o discurso de António 
Roquette, merecedor de uma 
grande salva de palmas por 
parte de todos os presentes. 
«A Federação certifica as es-
colas de vela e estou cá hoje 
para fazer isso mesmo. É mui-

to importante ter escolas cer-
tificadas. Julgo que a Fuze-
ta está no bom caminho e a 
maior satisfação que poderia 
ter era ver algum atleta daqui 
nos Jogos Olímpicos de 2024. 
Venho aqui também para aju-
dar este clube. Além das qua-
tro pranchas que tenho para 
oferecer, vamos ainda enviar 
verbas de apoio da Federa-
ção para o CNF. Temos estado 
em contactos e reuniões com 
as autoridades. Ontem reuni 
com três capitanias do Algar-
ve. Queremos a possibilida-
de dos editais contemplarem 
este tipo de modalidade. Va-
mos ver se conseguimos uni-
formizar o edital de forma a 
que a atividade seja possí-
vel nas praias. É fundamental 
que isso aconteça», reforçou.

A quem quiser experi-
mentar o batismo de kite-
board, ou outro desporto náu-
tico, Ricardo Magalhães lan-
çou o repto. «Basta vir ao CNF, 
fazer-se sócio e ter uma expe-
riência. O investimento ini-
cial neste desporto é o natu-
ral, como em todos os outros, 
no entanto creio que é até ba-
rato tendo em conta o retorno 
que dá ao nível das sensações 
e do prazer».

Manuel Carlos, António Camacho, António Roquette,  
José Segundo, Fátima Catarino e João Alcanena
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Naval da Fuzeta aposta
em escola de Kiteboard P3
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R RAIOS X 

Turistas, nem vê-los 
O turismo, um dos principais pilares da economia 
portuguesa, é dos setores que mais se estão 
a ressentir com os efeitos da pandemia 

Z:ü MANUEL BARROS MOURA mbrnoura,a,,,,lo pt 

Fecho das fronteiras, aviões em terra e deslocações limitadas empurraram o número de hóspedes, 
em Portugal, para quedas inéditas, em março e abril. E as restrições impostas por alguns países 

relativamente a viagens para Portugal ameaçam fazer deste verão um verdadeiro pesadelo para o setor 

40 HÓSPEDES EM PORTUGAL EM CADA MÊS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
(VARIAÇÃO PERCENTUAL HOMÓLOGA) 

20 
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€3,8 mil milhões 
Este é o valor estimado de perdas de receitas nos meses 
de julho e de agosto para o setor do turismo, causadas pela 
ausência de visitantes britânicos que, no ano passado, foram 
responsáveis por 9,4 milhões de dormidas, nos espaços 
hoteleiros portugueses, 5,9 milhões dos quais no Algarve, 
de acordo com os dados do Turismo de Portugal. 

-60 Este foi o peso do consumo turístico 
no PIB nacional, em 2018. A força de trabalho envolvida 
no setor, em alojamento, restauração e similares, 

Oi pessoas, 6,6% do total de empregados na economia. 

no final do primeiro trimestre de 2020, era de 322,7 mil 

-20 

40 

2020 

80 
11111• 

.0441,pire 

-97,4% 

2020 é um ano perdido. O próximo vai ser de recuperação. 
E 2022 será novamente o melhor ano do turismo" 
FRANCISCO CALHEIROS, PRESIDENTE DA CONFEDERAÇAO 
DO TURISMO DE PORTUGAL, EM DECLARAÇÕES À EXAME 

FONTE INE. Instituto Naclonat de Estatisti., e a Exame 
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Turistas estrangeiros no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd1d7dac-7135-4af7-95aa-

ec0784be414d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hoteleiros do Algarve admitem uma quebra de 60 a 70% no número de turistas estrangeiros este
mês. A maior descida é entre os britânicos.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-16 14:15
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Rent-a-car no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e2ef7503-2d1f-454b-b9f6-

dec024d7e6e8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, com poucos turistas estrangeiros a chegarem ao Aeroporto de Faro, as empresas de rent-
a-car têm grande parte da frota parada.
Declarações de Armando Santana, presidente da Ara - Associação das Empresas de Rent A Car do
Algarve.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-16 15:08
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Praia de Armação de Pêra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b03727b5-45ad-4d5e-a2be-

666f0fc781b8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A praia de Armação de Pera conhecida pelas reservas que são feitas no areal com o recurso aos
chapéus de sol regista uma ocupação tão baixa em relações anos anteriores que já ninguém precisa
reservar espaço desde as primeiras horas da manhã junto ao mar.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-16 14:02
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Crise entre os taxistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f820fe57-5aa1-4f54-ad1b-

941babd594e0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Centenas de motoristas de táxis suspenderam as licenças. A pandemia agravou a situação no setor e
deixou sem rendimentos já cerca de 18 mil taxistas.
Declarações de Ana Rita Silva, Federação Portuguesa do Táxi.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-07-16 14:13
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-16 15:51
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Taxistas: falta de clientes agrava crise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=67bdd07c-77bc-439a-bd63-

f518521e2c57&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os taxistas atravessam várias dificuldades, precisamente devido à falta de turistas para transportar. a
situação é particularmente difícil no Algarve, mas estende-se por todo o país.
Declarações de Florêncio Almeida, Pres. ANTRAL.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-16 08:53
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A19  
RTP Madeira

 	Duração: 00:09:17

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 87590196

 
15-07-2020 21:08

1 1 1

Entrevista a Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=75628fa2-c450-4b09-b07d-

4e372b39dd7b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, está no Telejornal para falar sobre o turismo na
Madeira e a fórmula usada de testar à COVID-19 os turistas que chegam à Madeira. Luís Araújo
acredita que este processo garante total confiança a quem visita a região.
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A20  
RTP Madeira

 	Duração: 00:00:45

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 87590076

 
15-07-2020 21:07

1 1 1

Testes à COVID à chegada à Madeira para o mercado alemão e o inglês

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=04321548-c33d-4f44-8c73-

2aab03eda414&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A região está a ponderar estender à Alemanha e à Inglaterra, o mesmo modelo de testes à covid que
existe para quem se desloca do continente português. Foi o que anunciou hoje o presidente do
executivo, que garantiu que até ao fim da semana fica concluído o protocolo com o laboratório do
Porto.
Declarações de Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira
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A21  
RTP Açores

 	Duração: 00:00:53

 	OCS: RTP Açores - Telejornal Açores

 
ID: 87589215

 
15-07-2020 20:06

1 1 1

Tui cancelou a operação deste verão entre Ponta Delgada e Bruxelas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3853abcb-090f-4c81-b7ac-

41c2d7f69ac0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Tui cancelou a operação deste verão entre Ponta Delgada e Bruxelas por falta de viabilidade. O
presidente da Associação Turismo dos Açores espera que as ligações sejam retomadas no próximo
ano.
Declarações de Carlos morais, Associação Turismo Açores.
 
Repetições: RTP Açores - Telejornal Açores , 2020-07-15 04:06
 RTP 3 - Telejornal Açores , 2020-07-15 06:02
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A22  
TVI

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87583079

 
15-07-2020 20:05

1 1 1

Atividade turística praticamente parada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2eed0113-4854-447e-a9dc-

5ce3bf1ca739&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A atividade turística esteve praticamente parada no mês de maio, não se esperava de resto que fosse
diferente. O setor de alojamento turístico registou 150 mil hóspedes e cerca de 300 mil dormidas
neste mês de maio, o que corresponde a uma quebra de 90 por cento em relação ao ano passado.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal Nacional , 2020-07-15 02:08
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A23Rádio Comercial, RTA e APAL associam-se ao Albufeira Summer Live
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a793acb

 
A Rádio Comercial associou-se ao Albufeira Summer Live enquanto
media partner oficial. Ao longo da semana, a estação líder nacional de
audiências está a dar novas dicas sobre o evento na sua emissão e, no dia 17 de
julho, os mais de dois milhões de fãs que seguem a página de Facebook da Rádio
Comercial poderão também seguir em direto a emissão que está a ser preparada. A
parceria da Rádio Comercial resulta de uma longa e sólida relação existente
entre ao Município de Albufeira e aquela estação de rádio e que se tem traduzido
em inúmeras parcerias de sucesso com partilha de conteúdos e de ações
promocionais.
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) está também a colaborar
na promoção do Albufeira Summer Live, disponibilizando os seus meios e contatos
para fazer chegar esta campanha o mais longe possível. A rede de outdoors irá
ser utilizada para esta promoção, assim como os mais variados meios digitais
disponíveis. A página  Visit Algarve , gerida pela RTA, será também uma
alternativa para quem quiser seguir os concertos e imagens do Albufeira Summer
Live.
 
A APAL - Agência de Promoção de Albufeira é outro dos parceiros
desta campanha. Ao longo das diversas datas e atuações, graças a esta parceria,
os mais atentos poderão concorrer a alguns passatempos que permitirão encaixar
diversos prémios ligados a Albufeira. Também pode assistir a todos os momentos
do Albufeira Summer Live na página de Facebook da APAL, em  Visit Albufeira . Em
todas as transmissões, a produção do evento disponibiliza um acesso através do
Zoom, onde poderá juntar-se à festa e participar ativamente.
 
Daniel Pina
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AMAL define estratégia de combate aos efeitos da Covid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6cd383bc

 
16
 
Jul
 
AMAL define estratégia de combate aos efeitos da Covid-19
 
Sociedade
 
No âmbito do Plano Especial de Recuperação do Algarve, a Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL) promoveu na terça-feira, dia 14 de julho, uma reunião com empresários e associações de
vários setores económicos da região.
 
O encontro contou com as presenças do Secretário de Estado das Pescas e Coordenador para o
combate ao COVID-19 no Algarve, José Apolinário, e da Secretária de Estado do Turismo, Rita
Marques e teve como principal objetivo fazer um levantamento de propostas e contributos a
apresentar ao Ministro da Economia, no âmbito de uma estratégia regional de combate aos efeitos
provocados pela pandemia COVID-19 na economia do Algarve.
 
Do conjunto de propostas apresentadas durante a reunião destacaram-se três:
 
- prolongar a possibilidade de recorrer ao Lay-off simplificado até à Páscoa de 2021 (é suposto
terminar a 31 de julho deste ano);
 
- garantir e apostar em que o regime de Lay-off possa ser articulado com formação e capacitação dos
recursos humanos que não possam laborar durante este período.
 
- alargar as moratórias fiscais e bancárias para um período superior a março de 2021.
 
A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, começou por agradecer o convite para estar
presente neste encontro e, depois de ter tomado nota das várias propostas apresentadas, adiantou
que as irá comunicar ao Ministro e que "o plano com as medidas para a retoma da economia deverá
estar aprovado até finais de julho". Deixou, também, a garantia que "do lado do Governo há urgência
e sensibilidade para este tema e para a situação que se está a viver na região algarvia", palavras
reiteradas pelo Secretário de Estado José Apolinário, que reforçou esta ideia sublinhando que "os
contactos com o governo têm sido frequentes e que o executivo tem-se mostrado particularmente
preocupado com a situação económica no Algarve".
 
Já António Pina, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, considerou "fundamental que
façamos chegar ao Ministro da Economia as preocupações dos empresários de todos os sectores da
região, porque se o turismo representa uma fatia importante na nossa economia, não queremos, nem
podemos, deixar de preocupar-nos com todos os outros sectores, em especial com as microempresas
da nossa região e os seus sócios gerentes, que precisam, nesta altura, de uma atenção ainda maior".
O autarca referiu ainda que "se por um lado não sabemos quando é que este contexto de pandemia
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vai terminar, por outro temos a certeza que estamos a evoluir para uma situação muito complexa e
que coloca em risco a sobrevivência de muitas empresas do Algarve". António Pina concluiu,
defendendo que "ainda que a situação atual seja bastante preocupante, esta é também a altura para o
Algarve se reinventar e ser repensada para uma região turística mais moderna e mais inovadora".
 
Na reunião e na troca de ideias participaram ainda o Presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes, o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro, vários empresários
de diferenciados sectores da região (como o turismo, comércio e agricultura), o IEFP, e responsáveis
por várias associações nomeadamente a AHETA, ACRAL, NERA, ANJE, ARESP, AHP, entre outros.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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CTP alerta Governo para a necessidade de "medidas mais robustas e rápidas" para o
Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dfd2c9f1

 
A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) alerta o Governo para a urgência de intensificar e
acelerar as medidas de apoio às empresas e à preservação do emprego no Turismo. Em reunião de
direção e após encontro, no passado dia 9, com o primeiro-ministro António Costa, o ministro de
Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e a secretária de Estado do Turismo,
Rita Marques, e o vice-presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, a CTP voltou a defender as
medidas que integram o seu Plano de Retoma do Turismo Português, recentemente entregue ao
Governo.
 
Em comunicado, a CTP vinca que entre as propostas apresentadas, a mais urgente prende-se com o
prolongamento do "lay-off" simplificado até dezembro, abrangendo a totalidade dos ramos turísticos.
Nas as restantes, a CTP destaca o "reforço das linhas de capitalização a fundo perdido para o turismo
e o ressurgimento do fundo de turismo de capital de risco, as medidas de apoio à reestruturação
financeira das empresas e o prolongamento das moratórias fiscais e de reembolsos de financiamento
para segundo semestre de 2021".
 
Segundo Francisco Calheiros, presidente da CTP, "o tecido Calheiros e o emprego em Portugal
dependem de um Turismo forte e competitivo", reforçando que "as empresas continuam a sofrer o
impacto desta pandemia e a perder receitas, mês após mês. Os principais indicadores estão em queda
sem expetativas de recuperação a curto prazo. O turismo precisa de medidas mais robustas e
rápidas".
 
No plano internacional, a CTP considera que é necessário reforçar os canais de diplomacia económica,
de forma a integrar Portugal nos 'corredores aéreos' com outros países, nomeadamente junto do
nosso principal mercado emissor. "A decisão do Reino Unido de impor quarentena para quem regresse
do nosso país está a ter efeitos muito negativos, sobretudo no Algarve. Se não agirmos rapidamente e
com maior eficácia no sentido de assegurar a segurança sanitária no destino e ganhar a confiança dos
mercados, o trabalho e o investimento dos últimos anos dos nossos empresários terão sido em vão",
garante Francisco Calheiros, defendendo que "a confiança e a segurança são fatores fundamentais
para a recuperação de um destino turístico. Não podemos perder este património, que tanto nos
distingue e valoriza".
 
A CTP defende também o reforço das verbas afetas à promoção turística, bem como o lançamento de
uma campanha online específica para os mercados europeus.

Página 26



A27

COVID-19: Rita Marques reúne com AMAL, empresários e associações do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b36a640c

 
No âmbito do Plano Especial de Recuperação do Algarve, Rita Marques esteve ontem em Faro, na
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) onde participou numa reunião com empresários e
associações de vários sectores económicos da região para preparar estratégia de combate aos efeitos
da COVID-19.
O encontro contou com as presenças do secretário de Estado das Pescas e Coordenador para o
combate ao COVID-19 no Algarve, José Apolinário, e da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques
e teve como principal objetivo fazer um levantamento de propostas e contributos a apresentar ao
Ministro da Economia, no âmbito de uma estratégia regional de combate aos efeitos provocados pela
pandemia COVID-19 na economia do Algarve.
 
Do conjunto de propostas apresentadas durante a reunião destacaram-se três medidas. Desde logo,
prolongar a possibilidade de recorrer ao layoff simplificado até à Páscoa de 2021 (é suposto terminar a
31 de julho deste ano); garantir e apostar em que o regime de layoff possa ser articulado com
formação e capacitação dos recursos humanos que não possam laborar durante este período. E ainda
alargar as moratórias fiscais e bancárias para um período superior a março de 2021.
 
A secretária de Estado do Turismo Rita Marques começou por agradecer o convite para estar presente
neste encontro e, depois de ter tomado nota das várias propostas apresentadas, adiantou que as irá
comunicar ao ministro e que  o plano com as medidas para a retoma da economia deverá estar
aprovado até finais de julho .
 
Rita Marques deixou, também, a garantia que  do lado do governo há urgência e sensibilidade para
este tema e para a situação que se está a viver na região algarvia , palavras reiteradas pelo secretário
de Estado José Apolinário, que reforçou esta ideia sublinhando que  os contactos com o governo têm
sido frequentes e que o executivo tem-se mostrado particularmente preocupado com a situação
económica no Algarve .
 
Já António Miguel Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, considerou  fundamental
que façamos chegar ao Ministro da Economia as preocupações dos empresários de todos os sectores
da região, porque se o turismo representa uma fatia importante na nossa economia, não queremos,
nem podemos, deixar de preocupar-nos com todos os outros sectores, em especial com as
microempresas da nossa região e os seus sócios gerentes, que precisam, nesta altura, de uma
atenção ainda maior .
 
O autarca referiu ainda que  se por um lado não sabemos quando é que este contexto de pandemia
vai terminar, por outro temos a certeza que estamos a evoluir para uma situação muito complexa e
que coloca em risco a sobrevivência de muitas empresas do Algarve .
 
António Miguel Pina concluiu, defendendo que  ainda que a situação atual seja bastante preocupante,
esta é também a altura para o Algarve se reinventar e ser repensada para uma região turística mais
moderna e mais inovadora .
 
Na reunião e na troca de ideias participaram ainda o presidente do Turismo do Algarve, João
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Fernandes, o diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro, vários empresários
de diferenciados sectores da região (como o turismo, comércio e agricultura), o IEFP, e responsáveis
por várias associações nomeadamente a AHETA, ACRAL, NERA, ANJE, ARESP, AHP, entre outros.
 
[Additional Text]:
AMAL
No âmbito do Plano Especial de Recuperação do Algarve, a Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL) promoveu ontem, dia 14 de julho, uma reunião com empresários e associações de vários
setores económicos da região para preparar estratégia de combate aos efeitos da COVID-19.
Print Icon
 
barlavento
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Pandemia apaga 860 milhões de euros de receitas turísticas em apenas 3 meses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Luís Reis Ribeiro

URL: https://www.dinheirovivo.pt/economia/1460693/

 
Um quinto da faturação do turismo irremediavelmente perdida. Mais de 70% dos alojamentos
encerrados ou sem hóspedes, diz o INE.
 
Os primeiros três meses de pandemia (março a maio) resultaram num apagão histórico nos proveitos
da hotelaria e outros alojamentos turísticos, como o alojamento local. O rombo total já é superior a
864 milhões de euros. Ou seja, um quinto da faturação anual deste setor (20%, tendo 2019 como
referência) já estará irremediavelmente perdida.
 
De acordo com cálculos do Dinheiro Vivo com base em dados do Instituto Nacional de Estatística
(INE), no período de março a maio deste ano, o valor dos proveitos com hóspedes (nacionais e
estrangeiros) na hotelaria e nos outros alojamentos afundou para cerca de 116 milhões de euros,
menos 88% do que em igual período de 2019 (980 milhões de euros).
 
No ano passado, Portugal faturou 4,3 mil milhões de euros nos estabelecimentos de alojamento
turístico, indica o INE. Foi o valor mais alto de que há registo.
 
Este colapso na atividade turística em março-maio só não foi pior porque o mês de março não foi
inteiramente afetado pelas medidas de confinamento da economia e sobre a circulação de pessoas.
 
Em Portugal e na maioria dos países emissores de turismo, os quadros de confinamento para tentar
travar a pandemia seriam anunciados em meados desse mês de março.
 
Em todo o caso, as receitas da hotelaria e similares estavam a crescer mais de 13% em fevereiro, mas
em março surgiu o primeiro embate: a quebra foi de 50% face a igual mês de 2019.
 
O pior veio depois
 
Mas o pior viria depois. Segundo o INE, em abril e maio o turismo foi praticamente interrompido e com
ele as receitas.
 
Em abril, o valor faturado por hotelaria e similares caiu mais de 98%, para uns míseros 5 milhões de
euros.
 
Em maio, revelou ontem o INE, o mercado também quase que desapareceu: a queda nos proveitos
totais foi de 97%, para apenas 11 milhões de euros. "A atividade turística esteve praticamente parada
em maio", diz o mesmo instituto.
 
Fonte: INE e cálculos DV
 
Todas as regiões sofreram brutalmente nestes três meses de pandemia, com quebras entre os 84%
(Alentejo e Madeira) e os 90% (Algarve e Açores). Na região Norte, a queda foi de 88%; na Área
Metropolitana de Lisboa o colapso na receita com alojamento de turistas chegou a 89%.

Página 29



 
O INE sublinha ainda que o número de hóspedes e dormidas "mantiveram diminuições históricas" em
maio de 2020.
 
"O setor do alojamento turístico registou 149,8 mil hóspedes e 307 mil dormidas, refletindo-se em
variações de -94,2% e -95,3%, respetivamente (-97,7% e -97,4% em abril, pela mesma ordem)."
 
O instituto revela ainda que "em maio, cerca de 70,4% dos estabelecimentos de alojamento turístico
estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes". Em abril, esta taxa de
encerramento ou interrupção da atividade foi de 85%.
 
Ainda relativamente a maio, "as dormidas na hotelaria (56,6% do total) diminuíram 96,8%", "as
dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 36,4% do total) decresceram 87,7% e as
de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 7,1%) recuaram 86,2%", refere o INE no novo
destaque. "As dormidas em hostels registaram uma diminuição de 89,9%".
 
Mau prenúncio
 
Como já noticiou o Dinheiro Vivo, a retoma da atividade turística vai ser lenta e dolorosa, tendo em
conta o receio de muitas pessoas em voltar a viajar para o estrangeiro e as pesadas restrições (como
quarentenas obrigatórias, comprovativos médicos e outras medidas de segurança sanitária) que
alguns países, como o Reino Unido (que é só o maior mercado para o turismo cá), Bélgica, Dinamarca,
etc., continuam a impor aos seus residentes caso estes regressem de Portugal.
 
Este tipo de medidas está a arrasar com o turismo futuro, comprometendo seriamente as reservas que
seriam feitas durante o mês de julho, por exemplo.
 
O instituto Turismo de Portugal explica que, em 2019, "o setor gerou 336,8 mil empregos (um peso
6,9% na economia nacional), representando um decréscimo de 7,1 mil empregos em relação ao ano
de 2018". Ao alojamento, o instituto juntou ainda a restauração e as agências de viagem.
 
A mesma fonte oficial sublinha que "o setor do turismo é a maior atividade económica exportadora do
país, sendo responsável, por 52,3% das exportações de serviços e 19,7% das exportações totais". As
receitas turísticas deram um contributo económico anual equivalente a 8,7% do produto interno bruto
(PIB) português.
 
Partilhe esta notícia
 
Luís Reis Ribeiro

Página 30



A31

AMAL prepara Plano de Recuperação com empresários e associações - Jornal do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=edd48458

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Para proceder à preparação do Plano Especial de Recuperação do Algarve, necessário devido à
pandemia de covid-19, a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) reuniu na terça-feira com
empresários e associações da região.
 
Esta reunião contou com a participação do Secretário de Estado das Pescas e Coordenador para o
combate ao covid-19 no Algarve, José Apolinário e da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques,
que fez um levantamento de propostas para apresentar ao Ministro da Economia relativas ao combate
aos efeitos provocados pelo novo coronavírus.
 
Entre as propostas apresentadas, destaca-se o prolongamento do lay-off simplificado até à época da
Páscoa de 2021, a aposta e garantia em que esse regime possa ser articulado com formação e
capacitação dos recursos humanos que não possam laborar durante esse período, além do
alargamento das moratórias fiscais e bancárias para depois de março do próximo ano.
 
Rita Marques garantiu na reunião que "o plano com as medidas para a retoma da economia deverá
estar aprovado até finais de julho" e que "do lado do Governo há urgência e sensibilidade para este
tema e para a situação que se está a viver na região algarvia".
 
José Apolinário reforçou a ideia, sublinhando que "os contactos com o governo têm sido frequentes e
que o executivo se tem mostrado particularmente preocupado com a situação económica no Algarve".
 
Para o presidente da AMAL e da Câmara Municipal de Olhão, António Pina, é "fundamental que
façamos chegar ao Ministro da Economia as preocupações dos empresários de todos os sectores da
região, porque se o turismo representa uma fatia importante na nossa economia, não queremos, nem
podemos deixar de preocupar-nos com todos os outros sectores, em especial com as microempresas
da nossa região e os seus sócios gerentes, que precisam, nesta altura, de uma atenção ainda maior".
 
"Se por um lado não sabemos quando é que este contexto de pandemia vai terminar, por outro temos
a certeza que estamos a evoluir para uma situação muito complexa e que coloca em risco a
sobrevivência de muitas empresas do Algarve", referiu o autarca.
 
António Pina concluiu, defendendo que "ainda que a situação atual seja bastante preocupante, esta é
também a altura para o Algarve se reinventar e ser repensada para uma região turística mais
moderna e mais inovadora".
 
Na reunião participou ainda o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, o diretor

Página 31



regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro, empresários de turismo, comércio e
agricultura, o IEFP, e responsáveis por associações como AHETA, ACRAL, NERA, ANJE, ARESP, AHP,
entre outros.
 
TagsAMAL Comunidade Intermunicipal do Algarve coronavírus Covid-19 ECONOMIA Plano Especial de
Recuperação
 
Gonçalo Dourado
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Restaurantes com horário mais alargado no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2020
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Secretário de Estado responsável por coordenar a gestão da pandemia na região explica porque é que
os restaurantes já não têm de fechar até às 22h e podem ficar abertos até mais tarde
 
Rádio Observador
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Rádio Comercial, RTA e APAL associam-se ao Albufeira Summer Live
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Várias são as alternativas para poder assistir ao Albufeira Summer Live, a campanha organizada pelo
Município de Albufeira para levar o mais longe possível, as melhores paisagens da Capital do Turismo.
Rádio Comercial, Região de Turismo do Algarve e Agência de Promoção de Albufeira são parceiros e
disponibilizam também os seus meios para promover e transmitir todos os eventos. As sinergias
criadas permitem fazer chegar o Albufeira Summer Live a um público potencial de mais de 3 milhões
de pessoas.
 
A Rádio Comercial associou-se ao ALBUFEIRA SUMMER LIVE, enquanto media partner oficial. Ao longo
da semana, a estação líder nacional de audiências está a dar novas dicas sobre o evento na sua
emissão. Amanhã, os mais de 2 milhões de fãs que seguem a página de Facebook da Rádio Comercial,
poderão também seguir em direto à emissão que está a ser preparada. A parceria da Rádio Comercial
resulta de uma longa e sólida relação existente entre ao Município de Albufeira e aquele estação de
rádio e que se tem traduzido em inúmeras parcerias de sucesso com partilha de conteúdos e de ações
promocionais.
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) está também a colaborar na promoção do Albufeira Summer
Live, disponibilizando os seus meios e contatos para fazer chegar esta campanha o mais longe
possível. A rede de outdoors irá ser utilizada para esta promoção, assim como os mais variados meios
digitais disponíveis. A página Visit Algarve, gerida pela RTA, será também uma alternativa para quem
quiser seguir os concertos e imagens do Albufeira Summer Live.
 
A APAL - Agência de Promoção de Albufeira é outro dos parceiros desta campanha. Ao longo das
diversas datas e atuações, graças a esta parceria, os mais atentos poderão concorrer a alguns
passatempos que permitirão encaixar diversos prémios ligados a Albufeira. Quem sabe se não
consegue aqui uma boa experiência para os meses de verão? Também pode assistir a todos os
momentos do Albufeira Summer Live na página de Facebook da APAL, em Visit Albufeira.
 
Em todas as transmissões, a produção do evento disponibiliza um acesso através do Zoom, onde
poderá juntar-se à festa e participar ativamente.
 
Em suma, várias plataformas a transmitirem em direto esta campanha organizada pelo Município de
Albufeira e que conta já a partir de amanhã, dia 17, com as atuações de Diego Miranda e Wilson
Honrado, a partir das 19h30. Assista à música, aprecie as melhores imagens de Albufeira e participe
nesta ação. Partilhe as imagens e conteúdos
 
Acompanhe em direto nas várias páginas de Facebook associadas a estas entidades. No caso concreto
do domínio albufeira.pt, refira-se que os conteúdos serão disponibilizados também através do
Youtube.
 
Aqui estão os diversos endereços disponíveis: Albufeira.pt (Facebook ou Youtube); Rádio Comercial,
Visit Albufeira; Visit Algarve, e Albufeira Summer Live.
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Albufeira Summer Live chegará a mais de três milhões de pessoas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Filipe Vilhena

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6b388d1

 
A iniciativa que conta com a parceira da Rádio Comercial, Região de Turismo do Algarve e Agência de
Promoção de Albufeira
 
Também os The Gift aceitaram este desafio e atuarão num cenário surpresa criado especificamente
para este momentoFoto D.R.
Albufeira Summer Live é uma campanha de criada desenhada pelo Município de Albufeira para
acompanhar exclusivamente online, nos dias 17 e 31 de julho, 7 e 20 de agosto.
 
Serão transmitidos quatro eventos para acompanhar em diversas plataformas stream. Kura, Pete Tha
Zouk, Diego Miranda, Wilson Honrado, DJ China, Luizinho, Jay Martin e Bubba Brothers serão alguns
dos nomes da iniciativa. Juntam-se a eles o ator Nuno Lopes, como DJ, e os The Gift.
 
A Rádio Comercial associou-se ao Albufeira Summer Live, enquanto media partner oficial. Ao longo da
semana, a estação irá dar novas dicas sobre o evento. Mais de dois milhões de fãs do Facebook da
rádio líder poderão seguir em direto a emissão que está a ser preparada.
 
Afirma o município em comunicado que "a parceria da Rádio Comercial resulta de uma longa e sólida
relação existente entre ao Município de Albufeira e aquele estação de rádio e que se tem traduzido em
inúmeras parcerias de sucesso com partilha de conteúdos e de ações promocionais".
 
Também a Região de Turismo do Algarve (RTA) está a colaborar na promoção do Albufeira Summer
Live, disponibilizando os seus meios e contatos para fazer chegar esta campanha o mais longe
possível. A rede de outdoors irá ser utilizada para esta promoção. A página Visit Algarve, gerida pela
RTA, será também uma alternativa para quem quiser seguir os concertos e imagens do Albufeira
Summer Live.
 
A Agência de Promoção de Albufeira (APAL) é outro dos parceiros desta campanha. Os mais atentos
poderão concorrer a alguns passatempos que permitirão encaixar diversos prémios ligados a Albufeira.
 
Serão atingidas mais de três milhões de pessoas, numa iniciativa que pretende chegar o mais longe
possível. Em todas as transmissões, a produção do evento disponibiliza ainda um acesso através do
Zoom.
 
Pode assistir AQUI às entrevistas do Presidente da Câmara de Albufeira e do Presidente da Região de
Turismo do Algarve sobre a iniciativa.
 
RELACIONADO:
 
"Albufeira Summer Live" alia a música às melhores paisagens do concelho
 
Há 33 minutos
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Algarve continua a receber britânicos apesar das restrições do Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/07/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c0885503

 
Hotéis algarvios estimam maior quebra em turistas britânicos.
 
Os hoteleiros algarvios admitem uma quebra entre 60 a 70% no número de turistas estrangeiros
chegados à região desde o início de julho.
 
A maior descida regista-se entre os britânicos. Apesar de Portugal ter sido excluído dos destinos
seguros pelo Reino Unido, continuam a chegar britânicos ao Algarve.
 
SIC Notícias
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