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Há três regiões de Portugal em que a 

taxa de incidência da covid-19, ou 

seja, o número de novos casos noti-

cados por 100 mil habitantes entre 

1 e 14 de Julho xou-se acima de 20. 

São elas Lisboa e Vale do Tejo, com 

104,9 novos casos por 100 mil habi-

tantes (um valor bastante acima dos 

restantes), o Algarve, com 26,9, e o 

Alentejo, que registou 22,5 novos 

casos por 100 mil habitantes no 

período já mencionado. 

Em resposta ao PÚBLICO, a 

Direcção-geral da Saúde revelou ain-

da que a região Norte registou 17,6 

novos casos por 100 mil habitantes, 

o Centro tem uma taxa de incidência 

de 12, os Açores 0,8 e a Madeira 2,8. 

Ricardo Mexia, médico de Saúde 

Pública do Departamento de Epide-

miologia do Instituto Ricardo Jorge, 

explica que “mesmo naquela fase 

ainda durante o estado de emergên-

cia em que havia à volta de 150 e 200 

casos por dia em Lisboa e Vale do 

Tejo”, este indicador estava também 

acima dos 20 novos casos por 100 

mil habitantes e que “o que acabou 

por acontecer é que agora aumentou 

essa incidência”. 

“Aquilo que se passou no Alentejo 

e no Algarve tem a ver com dois sur-

tos, um deles na festa em Lagos e o 

outro que se prende com a situação 

do lar de Reguengos de Monsaraz — 

não só os casos que ocorreram no lar, 

mas também aqueles que depois aca-

baram por acontecer num contexto 

comunitário”, destaca, salientando 

que nestas duas regiões “a não ser 

que aconteça alguma outra situação 

análoga [como um outro surto loca-

lizado], é provável que a análise que 

vai ser feita, por exemplo, na próxi-

ma semana já mostre valores mais 

baixos”. Já em Lisboa e Vale do Tejo, 

“a situação está mais complicada” e 

é necessário “perceber o que não 

está a correr tão bem como deveria 

e identi car essa vulnerabilidade”. 

Quanto às regiões autónomas, 

“tipicamente sofrem com o isola-

mento precisamente por serem ilha”. 

“No caso de uma pandemia, têm aqui 

um efeito protector e, portanto, é 

normal que a incidência seja menor”, 

salienta o especialista. 

Um critério arbitrário? 
A taxa de incidência de contágios por 

100 mil habitantes nos últimos 14 

dias é um indicador utilizado por 

vários governos para a tomada de 

decisões, nomeadamente no que diz 

respeito à imposição de restrições 

nas viagens entre os países de acor-

do com o risco de contágio da covid-

-19. O critério é considerado arbitrá-

rio pelo próprio Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo das Doenças 

(ECDC, na sigla em inglês), que com-

pila e disponibiliza os dados. 

“Não há nenhuma regra para ins-

tituir o valor, será sempre um valor 

arbitrário, que é um valor que se 

entendeu como abaixo do qual se 

considera que a situação não está, 

de facto, com uma disseminação 

comunitária importante. E, portan-

to, é um bocadinho um valor discri-

cionário, mas que, na prática, é igual 

para todos”, explica Ricardo Mexia. 

A nível nacional, segundo dados do 

ECDC disponibilizados ontem, Por-

tugal registou 48,4 casos acumula-

dos por 100 mil habitantes ao longo 

dos últimos 14 dias. 

Este critério foi utilizado para jus-

ti car a decisão do Reino Unido de 

impor uma quarentena de 14 dias a 

todas as pessoas que viajem de Por-

tugal. O indicador foi também utili-

zado por vários países europeus 

para proibir ou restringir a entrada 

de viajantes residentes em Portugal, 

como a Dinamarca, que decidiu 

abrir as fronteiras a todos os países 

do espaço europeu, no nal de 

Junho, à excepção de Portugal e da 

Suécia com base na taxa de incidên-

cia de contágios por 100 mil habitan-

tes nos últimos sete dias. A decisão 

motivou, na altura, um protesto da 

embaixada de Portugal em Cope-

Três regiões fora do critério para 
viagens sem restrições na Europa
Lisboa registou 104,9 novos casos por 
100 mil habitantes entre 1 e 14 de Julho. 
Alentejo e Algarve com incidência 
também acima do valor utilizado por 
países europeus para limitar entradas

Covid-19
Filipa Almeida Mendes

filipa.mendes@publico.pt

e Bélgica (apenas a quem chega de 

Lisboa) — “não re ecte a realidade, 

visto que não toma em consideração 

a política de testagem e a situação 

sanitária na sua globalidade”. 

Uma equipa de investigadores da 

Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP) chegou à conclusão de que a 

medida adoptada pelo Reino Unido 

“carece de rigor cientí co”, tendo 

apenas em consideração um critério 

epidemiológico. No mês passado, 

também o presidente do Conselho 

Nacional de Saúde, o especialista em 

Epidemiologia e Saúde Pública Hen-

rique Barros, tinha já questionado a 

utilização deste denominador, con-

siderando que tal “é tecnicamente 

errado”. 

A 27 de Julho, daqui a 11 dias, o Rei-

no Unido vai reavaliar as restrições 

aos corredores aéreos. Ontem, à rádio 

TSF, a secretária de Estado do Turis-

mo, Rita Marques, explicou que os 

dados regionais que dão conta de 

taxas de infecção por covid-19 no 

Algarve e Alentejo correspondem a 

apenas 1% do total nacional. “Temos 

percentagens muito reduzidas em 

determinadas regiões. Se o critério se 

mantiver, provavelmente, Portugal 

enquanto nação una e coesa continua-

rá fora do corredor aéreo do Reino 

Unido. Ainda assim, temos esperança 

de que a situação possa evoluir favo-

ravelmente, que o critério possa ser 

mudado, ou que o Governo britânico 

possa equacionar tratamento diferen-

ciado de região para região.”

TOBY MELVILLE/REUTERS

As restrições são impostas aos países ou regiões com mais de 20 casos novos por 100 mil habitantes

nhaga, que alegou que o critério — 

que esteve igualmente na base das 

medidas de restrição à entrada de 

viajantes de Portugal decretadas por 

países como a Áustria, Chipre, Bul-

gária, Letónia, Lituânia, Estónia, 

Roménia, Grécia, República Checa 

Mapa com incidência de covid-19 por 100 mil habitantes
a 16 de Julho (últimos 14 dias) 

Fonte: European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) PÚBLICO
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Lisboa é o único dos cinco concelhos 

sob vigilância especial na Área Metro-

politana de Lisboa em que os novos 

casos de covid-19 não estão a descer 

desde o princípio de Julho. No nal de 

Maio e até à primeira semana deste 

mês, era em Sintra que se registavam 

mais novos casos por dia, mas este 

concelho está em quebra contínua há 

duas semanas e deixou Lisboa no 

topo da lista, com valores que rondam 

os 300 novos casos a cada sete dias. 

Os dados a que o PÚBLICO teve 

acesso foram apresentados ontem 

numa reunião privada entre as diver-

sas forças políticas representadas na 

Câmara de Lisboa e o coordenador 

do Gabinete de Intervenção para a 

Supressão da Covid-19 em Lisboa e 

Vale do Tejo, Rui Portugal. De acordo 

com os dados, veri cava-se até 12 de 

Julho uma tendência decrescente no 

número de novos casos por semana 

nos concelhos da Amadora, Odivelas, 

Loures e Sintra, enquanto na capital 

se registava uma estagnação. 

É nestes cinco concelhos que se 

localizam as 19 freguesias que ainda 

se mantêm em estado de calamidade, 

ao passo que o resto do país já evoluiu 

para o estado de alerta e a restante 

área metropolitana permanece em 

estado de contingência. Na segunda-

-feira, depois de uma reunião com os 

autarcas dos cinco municípios, o 

Governo decidiu manter estas regras 

pelo menos por mais quinze dias. 

Em todos os cinco municípios, hou-

ve um aumento do número de novos 

casos a partir de meio de Junho, mas 

com intensidade e velocidades dife-

rentes. Em Sintra, os novos casos a 

cada sete dias subiram de 300 para 

400, na Amadora, o aumento foi 

ténue e não ultrapassou os 250, 

enquanto em Odivelas se veri cou 

uma subida de menos de 100 para 

perto de 150. Em Lisboa, o valor subiu 

de 200 para 350, tendo depois desci-

do para os 300 e aí estagnado. 

Ontem, na Assembleia Municipal 

de Lisboa, Fernando Medina reco-

nheceu que “os dados mais recentes 

Lisboa é o único dos cinco concelhos  
onde os novos casos não estão a descer

não apontam ainda para uma melho-

ria geral da situação” e que, apesar de 

a região não chegar aos valores veri-

cados no princípio da pandemia no 

Norte, o número de novos casos “não 

sobe, mas também não desce”. 

“Podemos dizer que não temos ainda 

tempo su ciente, a consistência su

ciente dos dados e da sua evolução 

para dizer que estamos de novo no 

regresso a uma curva descendente”, 

assumiu o autarca e presidente da 

área metropolitana. 

Casos por freguesia 
Segundo os dados da plataforma Tra-

ce Covid, que a Direcção-Geral da 

Saúde utiliza para monitorizar a situa-

ção pandémica, até esta terça-feira, 

15 de Julho, era nas freguesias de San-

ta Clara, Marvila e Arroios que se 

registavam mais casos activos: 110, 99 

e 81, respectivamente. Ao todo, havia 

em Lisboa 1192 casos activos. 

No entanto, Fernando Medina a r-

mou na assembleia municipal que “o 

número de casos activos é signi cati-

vamente inferior ao número que vem 

sendo relatado” porque “há um hiato 

de tempo” entre uma pessoa infecta-

da ter um teste negativo e o médico 

lhe dar alta. Assim, segundo o autar-

ca, havia 877 casos activos em Lisboa 

a 15 de Julho. Desses, 110 pessoas 

joao.pincha@publico.pt

João Pedro Pincha

Os dados mais 
recentes não 
apontam para uma 
melhoria geral 
Fernando Medina 
Presidente da Câmara de Lisboa

encontravam-se em lares, 87 interna-

das em hospitais e mais de 650 nas 

suas casas. 

Entre 8 e 15 de Julho, ainda de acor-

do com os dados da Trace Covid, as 

freguesias de Santa Clara, Marvila e 

Penha de França tiveram cada uma 

23 novos casos, seguidas de São 

Domingos de Ben ca com 18 e Lumiar 

com 14. As freguesias com menor 

número de novos casos eram Miseri-

córdia e Estrela (três cada uma) e o 

Areeiro tinha o menor número de 

casos activos (20). 

No sábado passado, 10 de Julho, era 

a freguesia de Queluz e Belas, em Sin-

tra, que liderava a lista das que tinham 

mais casos activos, 294, seguida de 

Águas Livres, na Amadora, com 260, 

e Agualva e Mira Sintra, novamente 

em Sintra, com 252 casos. 

17 furaram a quarentena 
Relativamente a Lisboa, Fernando 

Medina disse que “nas freguesias com 

maior número de casos e maior 

número de novos casos” já foram visi-

tados “todos os casos activos”. O 

autarca a rmou que as equipas mul-

tidisciplinares do município têm hoje 

“a capacidade de visitar no prazo de 

24 horas todos os novos casos que 

estão a surgir”. 

Estas equipas são compostas por 

técnicos de saúde, polícias, técnicos 

sociais e de protecção civil, entre 

outros, e têm como missão veri car 

se as pessoas infectadas têm condi-

ções para fazer o con namento. 

Segundo a Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

estas equipas contactaram com 4121 

pessoas entre 30 de Junho e 15 de 

Julho, com maior destaque para 

Loures (1506 pessoas) e Sintra 

(1281). 

Em Lisboa, explicou Fernando 

Medina, apenas cinco pessoas pedi-

ram uma solução habitacional alter-

nativa por não terem condições de 

fazer o con namento em casa. Houve 

17 doentes que não respeitaram o 

dever obrigatório de quarentena e 

foram denunciados à PSP.

Na capital, há mais de mil casos 
activos, segundo o Trace Covid

Fonte: Trace Covid PÚBLICO
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DGS responsável pelos dados  
da app que será lançada este mês

O Governo aprovou ontem em Con-

selho de Ministros o decreto-lei que 

de ne a Direcção-Geral da Saúde 

como entidade responsável pelo tra-

tamento de dados da aplicação Stay 

Away  Covid. Esta ferramenta (dispo-

nível para iOS e Android), que deve 

ser lançada ainda este mês, vai alertar 

as pessoas interessadas de contactos 

próximos com alguém infectado pelo 

novo coronavírus. A Direcção-Geral 

da Saúde será a autoridade responsá-

vel por gerir o sistema e garantir que 

o tratamento de dados respeita a 

legislação europeia e nacional. 

O decreto-lei surge após a Comis-

são Nacional de Protecção de Dados 

(CNPD) determinar, na avaliação de 

impacto sobre a Stay Away, que a 

aplicação precisava de enquadra-

mento legal. Assim, o novo decreto-

lei estabelece “a obrigatoriedade de 

o [sistema] StayAway Covid respeitar 

a legislação e a regulamentação 

sobre protecção de dados e sobre 

cibersegurança.” 

A aplicação está a ser desenvolvida 

desde Março pelo Instituto de Enge-

nharia de Sistemas de Computadores, 

Ciência e Tecnologia (Inesc Tec), em 

parceria com o Instituto de Saúde 

Pública da Universidade do Porto e as 

empresas Keyruptive e Ubirider, no 

âmbito da Iniciativa Nacional em 

Competências Digitais e.2030 

No comunicado do Conselho de 

Ministros, a app é apresentada como 

“um instrumento complementar e 

voluntário de resposta à situação epi-

demiológica pelo reforço da identi

cação de contactos”. Não precisa de 

quaisquer dados pessoais para funcio-

nar, e não divulga a identidade dos 

cidadãos infectados. “O piloto come-

ça amanhã [hoje] e, antes do mês aca-

bar, a aplicação deve ser lançada a 

nível nacional”, informa ao PÚBLICO 

José Manuel Mendonça, presidente do 

Inesc Tec. “O decreto-lei é o que nós 

esperávamos. Com um servidor a ser 

da responsabilidade do Sistema Nacio-

nal de Saúde e outro a ir para a Casa 

da Moeda, porque tem de ser de alta 

segurança.” Os participantes no 

inquérito online Diários de uma Pan-

demia, criado em Março para reunir 

experiências sobre o dia-a-dia das pes-

soas em Portugal no decurso da covid-

-19, serão os primeiros a ter acesso.  

No parecer inicial, a CNPD tinha 

apontado a necessidade de a aplica-

ção ser compatível com apps de 

outros países sem que isso ponha em 

causa a privacidade e segurança dos 

utilizadores portugueses, e garantir 

a robustez e segurança do processo 

de autenticação dos médicos no sis-

tema. A CNPD con rma que recebeu 

uma avaliação de impacto “revista às 

orientações dadas”. 

Como funciona? 
Em traços largos, a ideia é que pes-

soas infectadas que tenham a Stay 

Away Covid instalada no telemóvel 

possam usar um código (fornecido 

por um médico) para activar o envio 

Karla Pequenino

 PATRICIA MARTINS

Não será necessário introduzir dados pessoais na aplicação

de um alerta anónimo aos aparelhos 

móveis com que este esteve em con-

tacto próximo (menos de dois metros 

durante mais de 15 minutos) nas últi-

mas semanas e que também tenham 

a aplicação instalada. 

Numa versão de demonstração, 

fornecida pelo Inesc Tec ao PÚBLICO, 

é apenas preciso autorizar a aplicação 

ao Bluetooth do telemóvel para come-

çar a utilizar. Não é preciso preencher 

qualquer formulário ou introduzir 

dados pessoais. Além de ser possível 

barrar a aplicação de usar o Bluetooth 

através das de nições do telemóvel, 

há uma opção para desactivar o “ras-

treio” a qualquer altura na própria 

aplicação. 
Quando activada, a aplicação envia 

identi cadores anónimos aos telemó-

veis próximos, guardando, ao mesmo 

tempo, os identi cadores que recebe. 

A equipa que desenvolveu a aplicação 

nega que será preciso que 60% da 

população a instale para que possa 

funcionar como medida de conten-

ção.  Christophe  Fraser, epidemiolo-

gista que lidera o estudo, acredita que 

não precisará de uma percentagem 

de adesão tão grande, mas não con-

segue indicar valores especí cos.

O Governo aprovou em 
Conselho de Ministros a 
aplicação que permitirá 
descobrir casos de contacto 
próximo com infectados

karla.pequenino@publico.pt

O coordenador do combate à covid 

na região de Lisboa e Vale do Tejo 

(LVT) avisa que o país tem de se pre-

parar para o Inverno através do 

reforço e da capacitação do SNS, 

com a contratação de mais pro ssio-

nais e a preparação de mais camas 

nos cuidados intensivos — como pre-

via o Programa de Estabilização Eco-

nómica e Social apresentado em 

Junho. 

Porque o “reforço de equipamen-

to hospitalar” tem sido feito nestes 

meses — muitos ventiladores do lote 

de 500 comprados à China nem 

foram usados — mas o de pro ssio-

nais não chega, seja para os hospi-

tais, seja para fazerem o trabalho de 

rua, nomeadamente especialistas 

em Saúde Pública. E até admite que 

a organização dos cuidados de saúde 

pública tenha que ser alterada. 

Numa audição no Parlamento, 

Duarte Cordeiro lembrou que estão 

a ser trabalhados os vários cenários 

para o próximo Outono e Inverno e 

que a incógnita é a maior di culdade 

dessa preparação. “Temos que tra-

balhar para ter uma capacidade para 

a segunda onda maior do que [tive-

mos] para a primeira” e a resposta 

“Temos de ter maior 
capacidade na segunda vaga”

tem que ser “homogénea, distribuí-

da pelo território”.  

Mas o governante também salien-

ta que muitos dos problemas estru-

turais que hoje são enunciados já 

existiam antes da pandemia — esta 

só veio trazê-los à tona e expô-los. É 

o caso da falta de condições de habi-

tabilidade de muitas casas, da falta 

de oferta de transportes públicos, da 

falta de condições em lares e escolas, 

da falta de apoio dos trabalhadores 

migrantes e de algumas comunida-

des. E para os problemas estruturais 

a resposta é mais demorada, avisa, e 

uns governantes não podem substi-

tuir-se a outros, dizendo claramente 

que cada ministro tem a sua tutela. 

Neste cenário, Duarte Cordeiro 

garante que as equipas multidiscipli-

nares criadas nos municípios serão 

para manter. É a este nível que será 

preciso responder aos problemas 

que causam a estigmatização de 

alguns grupos de infectados (como 

os migrantes ou diversos bairros 

sociais), com respostas de saúde 

pública e de natureza social. Porque, 

lembrou, é hoje claro que “há uma 

relação estreita entre problemas 

socioeconómicos e a vulnerabilidade 

à doença”.  

O deputado do CDS João Gonçal-

ves Pereira criticou a “desarticulação 

entre autoridades” e as “falhas nas 

orientações em Lisboa”, que “é um 

ponto negro em toda a Europa” e 

coloca o país “nas listas negras”. O 

deputado defendeu um controlo no 

aeroporto que permita a entrada 

apenas a quem traga uma “espécie 

de visto sanitário” com um teste 

negativo com menos de 72 horas. 

Duarte Cordeiro vincou que já 

foram tomadas medidas para quem 

chega ao aeroporto de Lisboa que 

incluem a monitorização da tempe-

ratura e o teste das 72 horas (mas não 

para todos as proveniências). 

Em resposta ao PSD, que se cen-

trou na falta de rastreios e de pes-

soal, Duarte Cordeiro preferiu dizer 

que os inquéritos epidemiológicos 

são respondidos em menos de 24 

horas e que em LVT foram feitas mais 

de 4000 visitas domiciliárias.

Maria Lopes

Duarte Cordeiro coordena  
o combate à covid na região LVT

47.765

1679 32.476

RecuperadosMortes

339
Situação em Portugal
Em 16 de Julho às 13h30

Fonte: DGS

Novos casos diários

Casos
confirmados

Novos
casos

0

500

1000

16Jul.Jun.Mai.Abr.2 Mar.

PSD quer máscaras na rua 
Os deputados municipais  
do PSD em Lisboa defendem  
o uso obrigatório de máscaras  
em qualquer espaço público, 
interior ou exterior, propondo  
que a autarquia avance com  
um mandato. “Recomendações  
e meias medidas não estão  
a funcionar”, alegam.
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Londres 
acusa Rússia 
de roubar 
investigação 
de vacina 
Mundo, 26
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CHARLES ICHAÏ

Três regiões  
fora do 
indicador 
para viajar 
sem limites 
Taxa é contestada, mas Lisboa, Alentejo 
e Algarve passam limites impostos por 
países europeus. Lisboa é o único dos 
cinco concelhos sob vigilância onde 
novos casos não descem Sociedade, 14 a 16

Amália 
Do outro 
lado do 
espelho

ISNN-0872-1548

Morte de rapariga de 16  
anos motivou homenagens 
no país que é um dos piores 
da UE em mortes de peões 
no espaço urbano p19 a 21

Peões e ciclistas 
saíram à rua 
para exigir  
mais segurança 

Instituições privadas de solidariedade 
social e religiosas foram lesadas Economia , 22

Águas de Portugal 
perdeu mais de cinco 
milhões no BES

Direcção-Geral do Livro, 
Arquivos e Bibliotecas pede 
a protecção máxima para 
o arquivo do Diário 
de Notícias p32

Arquivo do DN 
pode vir a ser 
“tesouro 
nacional”

HOJE LIVRO 
Vírus Soberano? 
A Asfixia Capitalista   
As implicações 
e precedentes 
políticos e sociais 
da pandemia

Por +  
11,90€
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O Reino Unido foi claro: não há voos para Portugal sem haver quarentena 
no regresso. Mas os britânicos continuam a chegar ao Algarve, apesar 
de em menor número. A região está a sentir a falta de turistas de várias 
nacionalidades, mas muitos contornam as restrições para chegar ao destino. 
E as alternativas não são muito dispendiosas, segundo a ronda feita pelo i. 

TEXTOS Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto 
INFoGRAFLA Oscar Rocha Página 6
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Algarve. 
E possível 
fintar regras 
e chegar a partir 
de Espanha 
O Algarve já está a sentir a falta do mercado externo, 
principalmente do britânico, que é o que tem mais 
expressão na região. A proibição do Reino Unido não foi 
vista com bons olhos nem pela região algarvia nem pelos 
turistas britânicos que continuam a chegar à região. 

Turismo 
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DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionline.pt  
SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

O Algarve este ano não vai ser como era. 
As perspetivas do setor não eram anima-
doras, mas as restrições de circulação que 
foram impostas, nomeadamente por par-
te do mercado britânico, fez abalar os 
negócios dos empresários que operam 
nesta região. Pelo menos, esta é a garan-
tia dada ao i por vários responsáveis des-
ta atividade. Agalinha de ovos de ouro do 
passado tem agora os olhos postos no mer-
cado interno para minimizar as perdas. 
Mas ainda insuficiente para fazer face aos 
prejuízos, como admite ao i, Elidérico Vie-
gas, presidente da AHETA. "No ano pas-
sado, 1/3 dos turistas eram nacionais, outro 
1/3 eram britânicos e outro 1/3 de outras 
nacionalidades. Não nos podemos esque-
cer que os britânicos representaram mais 
de seis milhões de dormidas, isto só nos 
estabelecimentos registados". 
Também do lado dos moradores, a opi-
nião é unânime: a maioria das localida-

  

des estão vazias e ouvir falar estrangei-
ro só mesmo os espanhóis, desde que as 
fronteiras foram abertas, em julho. "Sen-
timos que há muita falta de turistas, prin-
cipalmente britânicos e alemães mas, 
por esta altura, já começam a existir 
espanhóis em força", disse ao i, Vítor 
Guedes, que mora na zona de Faro e tem 
família em Tavira. Na sua opinião, o cená-
rio repete-se um pouco por todo o sota-
vento algarvio - Faro, Olhão, Tavira e 
Vila Real de Santo António, "embora a 
predominância de britânicos nesta zona 
habitualmente seja mesmo em Tavira e 
Faro". Face à situação atual, Vítor Gue-
des não tem dúvidas: "Vila Real de San-
to António sofreu bastante naquela fase 
em que a fronteira com Espanha estava 
fechada mas agora os espanhóis já vol-
taram", diz ao i. Mas a realidade de anti-
gamente vai demorar a acontecer "Ain-
da não está nada como nos outros anos, 
nem nada que se pareça". 

A falta de estrangeiros é clara e já foi 
até divulgada pelo Instituto Nacional 
de Estatística que garante que a totali-
dade dos dezasseis principais merca-

 

Página 7



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 4 de 7ID: 87606380 17-07-2020

-, 1»..4;  • 

= 

r. 

;no 

. , • ` 
• -_, - • 

•r-r, 
• 

;atcpegpe=ru..:;Ipiprr: 

• r-rrirr«poniP', 
• rirvAFL-,,Trimrr-1 

• o• 

go io,„ i  _ 
m

 x.,-.ra. a

 

t

itio  , ia  Otayrec-„,4t O t :e 
«mui,  ;Lm Itso ri it,:aro 

I  ,  a t,,....  014j....... Y. r ¡cc.. 

,,,, ,,:~Wo..?.'il'* 
7..aller Ilia 011 a  -I LZ 
IM 

11/ . _ t.cliric- r- 4  ". 
.i11,181.-Ty•Pft , 
. ', o : ••••• 

    

tccosí 

,-• 

     

• Ta▪ ' • 
11' 

         

14. 

n '11 
n ri lir 

• 

"1,13/1/5 . 
><s iï  

1 

    

        

rikrk? 

c 

1 

• 

.111111~ 
, 

ncle 

, 

 

-3(ál 
_  — 

-.r 

•"-

 

▪ -43W- •  , 

  

 

Algarve tem recebido 
menos turistas 

de várias nacionalidades, 
especialmente 

britânicos e alemães 
ti 
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dos emissores registou decréscimos 
expressivos em maio, superiores a 90%. 
As maiores reduções registaram-se nos 
mercados britânico, irlandês (-99,4% 
em ambos), norte americano (-99,3%) 
e francês (-99,0%). 

As quedas são expressivas mas se para 
muitos a vinda de estrangeiros é a sal-

 

Zonas deTavira e Faro têm 
notado a falta de turistas 

britânicos e alemães 
mas o mercado espanhol 

já começou a chegar 

"O sentimento é que 
estamos a ser 

penalizados por falar 
a verdade. O Algarve 

não merecia" 

vação, outros conseguem 'aguentar-se' 
com o mercado interno. Quem o diz é 
Joana Venâncio, funcionária de um hotel 
situado na Praia Verde: "Aqui não temos 
sentido tanto a falta de turistas a curto 
prazo porque trabalhamos maioritaria-
mente com portugueses na época alta", 
diz ao i. Ainda assim começam a surgir 
algumas mudanças, garante. "Temos 
sentido sim que as pessoas reservam 
mais em cima da hora. Mas temos uma 
excelente ocupação tendo em conta a 
situação", defende. Os números até são 
animadores: "Neste momento não esta-
mos com capacidade máxima de 100% 
mas estamos com 70%". 

Ainda assim, o cancelamento dos voos 
britânicos é sentido e será pior nos 
próximos meses: "Obviamente que 
temos sentido cancelamentos devido 
ao cancelamento dos voos britânicos, 
principalmente para setembro e outu-
bro, e isso vai fazer alguma diferença 
em relação ao habitual", acrescenta 
Joana Venâncio. 
FINTAR REGRAS Mas a chegada de turis-
tas ao Algarve é necessária e há quem 

apele a que se desafie as regras e pedem 
aos turistas estrangeiros para chegarem 
a Portugal através de Espanha. A expli-
cação é simples: o aeroporto mais perto 
do nosso país é o de Sevilha e, a partir 
daí, vir de carro até ao Algarve é um pulo. 
Também em termos de valores, as dife-
renças não são significativas. Numa ron-
da feita pelo i, alugar um carro pode cus-
tar entre 71 até aos 121 euros, consoan-
te o modelo e a capacidade escolhida. E 
a este valor há que somar os gastos com 
combustível e portagens. Mas também 
aqui, consoante a zona selecionada, os 
turistas poderão despender entre 15 e 
33 euros (ver infografia). 

Uma ideia que apesar de ser vista como 
positiva peca por ser insuficiente. "A deci-
são do Reino Unido em obrigar os turis-
tas a ficarem de quarentena levou a que 
muitos que pensassem vir para cá optas-
sem por outro destino e outros que já 
tinham reservas acabaram por cance-
lar, o que provocou prejuízos sérios. Vir 
por Espanha pode ser uma alternativa, 
mas nem todos estão disponíveis a fazer 
isso. E não nos podemos esquecer que 

quem vai para Espanha pode ficar por 
lá que também é um destino de praia e 
concorre connosco", diz ao 1, o presiden-
te da AHETA. 

Esta alternativa surgiu pouco depois 
de o Reino Unido ter retirado Portugal 
do corredor aéreo e foi viral. A imagem 
que circulava pelas redes sociais com a 
fotografia da Rainha de Inglaterra mos-
trava como chegar a Portugal, vindo do 
Reino Unido em poucos passos. "Passo 
1: Voa do Reino Unido até Sevilha. Pas-
so 2: Apanha um autocarro de Sevilha 
até ao Algarve. Está feito!". 

Uma pesquisa feita pelo i, para uma 
viagem de Londres a Sevilha no dia 7 de 
agosto, concluí que, a operar estas via-
gens estão, de momento, a TAP, a FAsyJet, 
a Ryanair, a British Airways e a Iberia. 
Os preços podem variar entre os 90 euros 
e os 263 euros para um adulto. 

NOVAS REALIDADES A verdade é que OS 

estrangeiros com mais posses financei-
ras arranjam sempre forma de chegar 

continua na página seguinte » Página 8
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C 

PORTIMAÕ 

CARVOE O 
N125 

SAGRES 

LAGos 

269 km 
(254km auto-estrada) 

2h52 
(2h25 auto-estrada) 

ALBUFEIRA 

228 km 
(218km auto-estrada) 

2h20 
(2h04 auto-estrada) 

Tempo 

Distância 

1' 

Portagem 

€8,20 
Combustível 

€24,87 

Custo _I,1111  €33,07 
total 

€5,35 

10  €20,91 

€26,26 

1 

N2 

LOULÉ 

N125 OLHÃO 
FARO O o 

VILAMOURA 

211km 

A22 A-49!.° 
O 

VILA REAL 
ST. ANTÓNIO 

TAVIRA 

164km 
(200km auto-estrada) (142km auto-estrada) 

2h09 
(1h55 auto-estrada) 

€4,15 

ji €19,39 

€23,54 

1h45 
(1h21 auto-estrada) 

€15,23 

€15,23 
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O Zoo,,. /7 Turismo 

ESTIMATIVA 
DE GASTOS DA VIAGEM 
ENTRE SEVILHA E ALGARVE 

N2 

ALJUSTREL 

O 
BEJA 

» continuação da página anterior 

ao Algarve. "A pessoa que quer mesmo 
vir para cá, que já tinha a sua casa ou 
que já tinha alugado uma casa por duas 
ou três semanas, vem na mesma", garan-
te ao i um empresário algarvio. 

A forma de contornar a situação é fácil: 
Ou vem por Sevilha e depois aluga uma 
limusine portuguesa ou vem de jato pri-
vado. A primeira opção é, aliás, usada há 
muitos anos devido à comodidade e faci-
lidade de horários e às ligações diretas 
com cidades que Faro não tem. 

As mesmas facilidades são apontadas 
aos jatos privados: "Nestes casos há mui-
to mais facilidade em contornar as situa-
ções porque não se passa por alfândegas 
nem portas principais. Isso já existia no 
passado, por comodidade", explica ain-
da o empresário. 

No entanto estas são opções que não 
estão disponíveis para todas as carteiras 
uma vez que alugar a limusine ou o jato 
privado representa custos elevados. 

Mas há outro género de situações: há 
estrangeiros que já tinham viajado para 
o Algarve - em zonas como Quinta do 
Lago, Santa Bárbara de Nexe ou Vale do 
Lobo - antes da pandemia e decidiram 
ficar. A maioria destes estrangeiros já 
tem casa na região. 

Ainda assim, o empresário algarvio dei-
xa a questão no ar: "Até admito que dis-
sessem que não poderia haver voos para 
Lisboa. Mas para o Porto e para o Algar-
ve não se pode porquê? Os belgas recon-
sideraram...", atira. 

IDEIA INCOMPREENDIDA A decisão do Rei-
no Unido não foi bem vista pelo turismo 
algarvio, que se considera seguro face à 
situação pandémica. "O Algarve é o prin-
cipal destino turístico do país e os efei-
tos induzidos pela pandemia têm um 
impacto significativo na atividade da 
região. Há turistas, mas numa capacida-
de atípica para esta época do ano e natu-
ralmente que decisões como a que foi 
tomada pelo Governo britânico agravam 
a situação, tendo em conta que a região 
do Algarve costuma registar 68% das dor-
midas do Reino Unido em hotelaria em 
Portugal, entre julho e setembro", diz ao 
i, João Fernandes, presidente do Turis-
mo do Algarve. 

"O sentimento é que estamos a ser pena-
lizados por falar a verdade e o Algarve, 
em particular, não merecia ter sido incluí-
do nessa decisão, dado que somos um 
destino seguro - no contexto nacional a 
região regista apenas 1,5% dos casos no 
país (750 casos acumulados até dia 15 de  

julho) desde o início da pandemia da 
doença covid-19 e apresenta o RT - indi-
cador que define o grau de transmissi-
bilidade mais baixo de Portugal conti-
nental (0,81)", diz o responsável acres-
centando que para os meses de julho e 
agosto, a região do Algarve tem disponí-
veis ligações para 63 cidades europeias, 
operadas por 20 companhias aéreas. "E 
neste quadro inserem-se 20 aeroportos 
operados por 5 companhias aéreas para 
as diferentes regiões do Reino Unido", 
avança ainda João Fernandes. 

Apesar das restrições, os britânicos 
continuam a chegar ao Algarve e já se 
nota alguma presença deste mercado 
na região, "na sua maioria proprietá-
rios de segundas residências e familia-

 

CASTRO 
VERDE 

Ainda há estrangeiros 
de classe alta que 
continuam a alugar 
jatos ou limusines 
para chegar ao Algarve 

Muitos estrangeiros que 
têm residência em Vale 
do Lobo, Quinta do 
Lago ou Santa Bárbara 
de Nexe ficaram por cá 

res e amigos de residentes do Reino 
Unido a viverem no Algarve". 

O problema será quando voltarem ao 
seu país, uma vez que vão ter de cumprir 
a quarentena. Ainda assim, Elidérico Vie-
gas reconhece que há sempre quem igno-
re esta obrigação e acaba por aterrar em 
terras lusas. E os empresários agradecem: 
"Por norma, as despesas destes turistas 
são sempre muito superiores face ao de 
outras nacionalidades". No entanto, as 
perspetivas continuam a ser desanima-
doras. A AHETA aponta para quebras 
entre 60 a 70% para julho, 50 a 60% para 
agosto e 60 a 70% para setembro. 

Também o presidente do Turismo do 
Algarve reconhece que o número de bri-
tânicos que chegam não é significativo, Página 9
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mas afirma que "há efetivamente casos 
de turistas britânicos a chegarem à região 
vindos da Andaluzia, tendo desembar-
cado no aeroporto de Sevilha, ou mes-
mo tendo efetuado a viagem do Reino 
Unido em viatura própria". 

Até porque o Algarve sempre foi um 
destino com bastante procura e, mesmo 
com a pandemia, essa tendência não 
mudou completamente: "No cômputo 
geral nota-se procura pelo destino, mas 
as taxas de ocupação ainda estão muito 
aquém do que seria o expectável para 
esta altura do ano, como aliás acontece 
com todos os destinos concorrentes do 
Algarve, na Bacia do Mediterrâneo", expli-
ca João Fernandes. 

A justificação é simples, garante o res-
ponsável do Turismo do Algarve: além 
da retoma das ligações aéreas e "da natu-
ral apetência dos turistas nacionais pela 
região", a reabertura das fronteiras ter-
restres com Espanha veio melhorar as 
taxas de ocupação e representa "um sinal 
positivo que pode contribuir para uma 
entrada mais expressiva de turistas de 
diferentes origens". 

Para já, todas as garantias de seguran-
ça são dadas pela região com João Fer-
nandes a garantir que "o Algarve man-
tém o empenho em promover o destino 
nos mercados interno, de proximidade 
e externos, mas também em diversificar 
a oferta e os produtos turísticos, desde 
o turismo de Natureza ou o turismo no 
interior, para além do sol e praia". 

A-1 

ALGECIRAS 

A-1 
GIBRALTAR 

TARIFA 
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• 
 

Entrevista a Jaime Marta Soares, 
presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses 

"A floresta não arde 
do vidro da garrafa 

nem da beata do 
cigarro, isso é tudo 

conversa fiada" 

 
  

    

     

    

"Hoje, a nossa floresta está na mesma 
ou pior do que estava em 2017" 

"Há pessoas que estão sentadas na sua 
casa a ver televisão e de repente 

lembram-se, 'vamos deitar um fogo', 
só para terem o prazer de ver arder" 

"Ninguém quer o meu ordenado 
da Liga porque trabalho pro bono" 

PÁGS, 18-25 

    

 

e 

  

TURISTAS BRITÂMCOS FINTAM 
QUARENTENA ENTRANDO POR SEVILHA 

Muitos estrangeiros com residência no Algarve já estão há quatro meses em Portugal 1/ PÁGS. 12-17 

Atividades letivas podem retomar mas centros 
de dia continuam suspensos 
Diploma fixa uso de máscaras em crianças a partir do 2.° ciclo 
Semana com sinais animadores em Lisboa e diminuição de casos ativos // P—GS. 2-3 

Cascais esteve 
cercada por um 
incêndio e o fogo 
atingiu os telhados 
de dois prédios 
// PÁG. 6 

Rio dá a mão 
a Costa e diz 
que não é altura 
de avaliar nível 
da democracia 
// PÁG. 4 

Morreu António 
Franco, um 
"embaixador distinto" 
e de "primeiríssima 
água" 
// PÁG 5 

O 29.° campeonato 
do FC Porto 
e o segundo 
de Sérgio 
Conceição 
// PÁGS. 34-35 
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EDITORIAL 

O milagre 
de Espanha 
e Itália contra 
Portugal 

Vítor Rainho 

Há alguma coisa que não bate certo e a 
culpa até pode nem ser de ninguém em 
concreto, nomeadamente do Governo e 
do seu ministro dos Negócios Estran-
geiros. Talvez a pequenez do país - e a 
pouca importância na economia euro-
peia - seja a principal responsável pelo 
que estamos a viver. Há três meses, 
Portugal era apontado como um exem-
plo no combate à covid-19 e até mere-
cia elogios na principal imprensa inter-
nacional. Dizia-se mesmo que o país 
estava livre da pandemia. Ao mesmo 
tempo, Espanha, Itália e França deba-
tiam-se com números recorde de mor-
tes e de infetados com o coronavírus. 
Como que por magia, esses países pas-
saram a ser um exemplo e Portugal 
passou a ser a nação a evitar. 
O verão chegou e a indústria do turismo 
começou a mexer-se e, como é óbvio, 
não temos a força dos outros três países 
latinos. Tudo seria normal se se come-
çasse a evitar a Grande Lisboa, apelando 
os países que nos colocaram na lista 
negra aos seus cidadãos para evitarem 
ir a Odivelas, Loures ou Amadora. Ou 
até mesmo Lisboa. Mas não foi nada dis-
so que os principais "fornecedores" de 
turistas de Portugal fizeram. Pintam o 
nosso país de uma forma que até parece 
que temos peste negra. O Reino Unido, 
que manda hordas de turistas, desde os 
mais ricos aos pobres, não tem metade 
dos cuidados que temos - o uso da más-
cara em locais públicos só foi imposto 
muito tempo depois de Portugal. Os 
números deles são muito mais preocu-
pastes, mas obrigar o comum dos mor-
tais a ficar 14 dias de quarentena quan-
do regressa ao seu país depois de ter 
estado em Portugal não é o melhor con-
vite a fazerem turismo neste canto à bei-
ra-mar plantado. 
E em Espanha? Não há focos de covid-
19? E foi por isso que ficou na lista 
negra? Não, o peso dos espanhóis é mui-
to superior ao nosso e, aliados aos fran-
ceses e italianos, conseguiram fazer-nos 
a cama. Quem é rico pouco se importa e 
vem para Portugal de jato privado, mui-
tas vezes para as suas residências que 
têm no Algarve ou por Sevilha, onde 
mandam uma limusina buscá-los. E 
esses estão-se borrifando para a quaren-
tena, que farão com todo o gosto se 
forem obrigados a isso. 
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A13PS questiona Governo sobre fecho do armazém de carga do aeroporto de Faro -
Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/07/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=508b870

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
O Partido Socialista (PS) questionou o Governo sobre o encerramento do armazém de carga do
aeroporto de Faro, decidido a 1 de junho pela operadora Portway, considerando que a medida
prejudica os cidadãos e as empresas do Algarve.
 
Em requerimento apresentado no dia 7 de julho na Assembleia da República, dirigido ao ministro das
Infraestruturas e da Habitação e ontem divulgado, os deputados socialistas eleitos pelo círculo de Faro
afirmam que o encerramento do armazém de carga "apanhou de surpresa e deixa sem qualquer
alternativa as empresas exportadoras e importadoras, assim como os cidadãos que necessitam de
recorrer ao transporte aéreo de mercadorias".
 
"Esta decisão deixa o Algarve, região do ponto de vista geográfico já de si periférica, ainda mais
isolada, com impactos graves na sua economia, já muito debilitada por razão dos efeitos da atual
pandemia de covid-19, no setor do turismo, das viagens e do lazer", sustentam os deputados Luís
Graça, Joaquina Matos, Ana Passos, Francisco Oliveira e Célia Paz.
 
Segundo os parlamentares, as empresas exportadoras relataram que, "apesar das várias tentativas
efetuadas, nunca conseguiram obter qualquer resposta da administração da Portway - Handling de
Portugal, S.A. ou da ANA - Aeroportos de Portugal -, designadamente da direção do Aeroporto
Internacional de Faro".
 
Os deputados do PS recordam que, além da exportação, o encerramento do armazém de carga "deixa
também sem resposta situações, entre outras, como a receção de um medicamento urgente, restos
mortais para cerimónia fúnebre, animais vivos ou uma mala perdida que tem de ser devolvida à
procedência".
 
Os parlamentares consideram a situação "inaceitável", tanto mais que a Portway, "empresa que
explorava o armazém de carga, pertence ao universo empresarial do grupo Vinci Airports que detém a
ANA", empresa que explora o Aeroporto Internacional de Faro".
 
Na pergunta dirigida ao ministro Pedro Nuno Santos, os eleitos socialistas pelo círculo eleitoral de Faro
reforçam que "não é aceitável que não tenha existido diálogo prévio entre as administrações das duas
empresas do mesmo grupo empresarial, que evitassem os graves prejuízos de deixar toda a região do
Algarve sem a possibilidade de importar e exportar carga por via aérea".
 
Os deputados querem que o Governo, liderado pelo socialista António Costa, esclareça se o ministério
tutelado por Pedro Nuno Santos tem "conhecimento de que o armazém de carga do Aeroporto
Internacional de Faro está encerrado desde 1 de junho, deixando as empresas de importação e
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exportação sem alternativa viável".
 
Os parlamentares querem também saber se o Governo considera que "a região do Algarve e as
empresas exportadoras e importadoras de base regional podem ficar privadas do transporte dos seus
produtos e mercadorias por via aérea desde Faro".
 
No documento, pedem ainda ao executivo para explicar que "medidas tenciona tomar" de forma a que
a ANA "garanta no mais curto espaço de tempo a reabertura do armazém de carga e o transporte de
carga por via aérea a partir" deste aeroporto.
 
Tagsaeroporto de Faro Faro governo partido socialista PS
 
Gonçalo Dourado
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ALGARVE 

Vinte equipamentos foram entregues ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve no dia 26 de maio. Os restantes dez chegaram mais tarde 

Ventiladores da China 
com falhas técnicas 
AQUISIÇÃO O  Trinta equipamentos adquiridos por 1,3 milhões de euros apresentam problemas 
NORMAO Aparelhos que chegam fora da UE testados no Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 

DIANA SANTOS GOMEZ 

O
s trinta ventiladores 
comprados pelos muni-
cípios algarvios para doar 

ao Centro Hospitalar Universi-
tário do Algarve (CHUA) apre-
sentam problemas técnicos que 
ainda não permitiram o seu 
funcionamento nos hospitais de 
Faro e Porti-
mão, sabe o 
CM. Os equi-
pamentos, 
provenientes 
da China, custaram cerca de1,3 
milhões de euros. 
Os aparelhos de ventilação 

mecânica invasiva foram ad-
quiridos pela Comunidade In-
termunicipal do Algarve 
(AMAL), com mediação do Al-
garve Biomedical Center (ABC). 
Inicialmente foram entregues  

vinte equipamentos, no dia 26 
de maio, e depois chegaram os 
restantes dez. O investimento 
foi realizado no âmbito do com-
bate à pandemia de Covid-19. 
Cada ventilador custou cerca 
de 43 mil euros. Este montan-
te foi suportado pelos16 muni-
cípios da região algarvia. 

Segundo o 
CM conseguiu 
apurar, todos 
os ventilado 
res prove-

nientes de países fora da União 
Europeia são sempre sujeitos a 
uma verificação técnica asse-
gurada pelo Serviço de Utiliza-
ção Comum dos Hospitais 
(SUCH). O CHUA confirmou ao 
CM ter encaminhado os equi-
pamentos recebidos para testa-
gem neste serviço e aguarda  

SAIBA MAIS 

1,3 
milhões de euros foi o valor 
de custo dos 30 ventiladores 
adquiridos pela AMAL a uma 
empresa europeia, que os fabri-
ca na China. 'O mercado era 
violento na altura", porque era 
"difícil comprar", revelou Nuno 
Marques, presidente do ABC. 

Contacto com fornecedor 
Questionado pelo CM, o Minis-
tério da Saúde disse que em 
caso de avaria o fornecedor é 
contactado. No entanto, não es-
clareceu se já registaram falhas 
com outros ventiladores. O PSD 
Algarve anunciou que vai ques-
tionar o Governo sobre o tema. 

agora pelo "relatório final". 
Foi após este procedimento 

que foi possível concluir que há 
anomalias nos 30 aparelhos. 
Contactado pelo CM, o presi-
dente da AMAL, António Pina, 
confirmou que os equipamen-
tos não têm condições para fun-
cionar. "Temos um problema", 
reconheceu o autarca, que 
aguarda o relatório técnico para 
ser possível "agir formalmen-
te" e "executar as garantias". Já 
o presidente do ABC, Nuno 
Marques, afirmou "desconhe-
cer dificuldades" como funcio-
namento dos aparelhos, mas 
garante que, caso seja necessá-
rio, o CHUA tem "os documen-
tos das garantias dos equipa-
mentos". • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

 

connpo 

 

150 trabalhadores 
da construção 
testados no Algarve 
0 Cerca de 150 trabalhadores 
*da construção civil foram tes-
tados no Algarve na sequência 
de dois focos de Covid-19 
identificados em duas obras, 
em Loulé e Faro. Até ontem, 
no total, existiam 36 casos po-
sitivos. No caso do empreen-
dimento Ombria Resort, em 
Tor, a empresa Gabriel Couto 
testou 50 trabalhadores e 16 

estão infetados. Ontem foram 
testadas cerca de 80 pessoas 
de empresas que passaram na 
obra. Em Estoi, Faro, 20 tra-
balhadores do estaleiro 
Lethes Plan estão infetados. o 

E 
67" 

Ombrla Resort tem 16 infetados 

Hipermercado em 
Torres Vedras 
com seis infetados 
0 Seis funcionários de um hi-
permercado do Grupo Sonae, 
em Torres Vedras, foram dia-
gnosticados com Covid-19. 
Uma centena de trabalhado-
res foram testados e aguar-
dam resultados, revelou a 
Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale cio Te-
jo. A cadeia Continente con-
firmou que "todos os colabo-
radores vão ser testados". O 
hipermercado e lojas próxi-
mas permanecem abertos. 

Foco de Covid-19 em Torres Vedras 

PRIMEIROS AP ARELHOS 
CHEGARAM H Á QUASE DOIS 
MESES E NÃO FUNCIONAM 
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BURLA COM COVID-19 P.12 

Três médicos e dois 
enfermeiros presos 

DISTRITO DA GUARDA P.22 

China denuncia doença 
de ovelhas na Meda 
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Prestamistas 
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ROTA DO DINHEIRO VIVO 
TRAMA VIEIRA 
O MOVIMENTAÇÕES regulares em numerário deixam rasto de fraude fiscal em negócio da SAD benfiquista 
com duas firmas de informática  O PRESIDENTE e administrador financeiro são arguidos P.4 E 5 

LEVANTAMENTOS 
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NO 
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ABETARDA  P.24 E 25 
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—  pie 
Coleiem de Candols 

a 

Hoje nas 
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Caneta Magnus 
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NAII 

TURISMO 

NUNO VEIGA/ LUSA 

Governo desafia 
portugueses a 
promover o país 

  

}7'. • 1 • 

• 

 

 

  

• A secretária de Estado do Turismo ,, r 
desafiou ontem os portugueses a pro- 
mover ()país como destino turístico na 
sequência da pandemia de covid-19, t

 

que provocou a exclusão de Portugal • 
da rota turística de vários países. "Pa-  • 
rece-me que nesta altura, dentro das 1 - 
várias linhas que temos vindo a traba- II 
lhar, precisamos de instigar uma maior  so

ir
p . 7 

comunicação, uma melhor comunica- • V 
çâ' o, mais positiva, mais assertiva, mais • 
contínua sobre o destino Portugal e to-  N 
dos os vários ativos que temos", defen- Responsável inaugurou Área de Serviço 

deu Rita Marques. de Autocaravanas de Ponte de Sor 
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Governo desafia portugueses a promover o país como destino turístico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/07/2020

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3b78b53c

 
Portugal foi durante três anos consecutivos reconhecido como o "melhor destino turístico do mundo".
 
A secretária de Estado do Turismo desafiou os portugueses a promover o país como destino turístico
na sequência da pandemia de covid-19, que provocou a exclusão de Portugal da rota turística de
vários países.
 
"Parece-me que nesta altura, dentro das várias linhas que temos vindo a trabalhar, precisamos de
instigar uma maior comunicação, uma melhor comunicação, mais positiva, mais assertiva, mais
contínua sobre o destino Portugal e todos os vários ativos que temos", disse Rita Marques.
 
A governante, que falava à agência Lusa à margem da inauguração da primeira área de autocaravanas
em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, recordou que Portugal foi durante três anos consecutivos
reconhecido como o "melhor destino turístico do mundo", situação que "convoca" os portugueses a
defender este setor junto do mercado externo.
 
"Estamos todos [convocados], fazemos parte desta onda, é uma onda que não é só solidária para com
os trabalhadores do turismo, mas também é algo que nós todos precisamos depois de um período de
confinamento. Precisamos todos de uma pausa, retemperar energias junto daqueles que nos são mais
queridos e eu penso que o período de férias pode ser justamente uma excelente oportunidade para
que isso aconteça", defendeu.
 
No decorrer da cerimónia em Ponte de Sor, foi também lançado o programa "Para um
Autocaravanismo Responsável", desenvolvido pelo Turismo de Portugal.
 
"O Turismo de Portugal tem vindo a financiar áreas de autocaravanas, até ao momento já foram
aprovadas 41 áreas de serviço de autocaravanas envolvendo 27 municípios, com um valor total de
dois milhões de euros. A este conjunto acrescerá, muito em breve, mais cinco com um valor de apoio
de 464 mil euros", sublinhou Rita Marques.
 
Na mesma sessão foi também apresentado projeto de Rede de Áreas de Serviço do Autocaravanismo
do Alentejo e Ribatejo, apoiado pelo programa Valorizar, pelo presidente da Entidade Regional de
Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva.
 
Este projeto, do qual faz parte a área de autocaravanas de Ponte de Sor, está envolvido no programa
"Para um Autocaravanismo Responsável", e tem como objetivo até maio de 2021 criar e reabilitar 49
áreas de serviço, num total de 638 novos lugares para turistas, num investimento de cinco milhões de
euros.
 
Rita Marques anunciou ainda os primeiros projetos financiados ao abrigo do segundo aviso da linha de
apoio à valorização turística do interior, do Programa Valorizar, tendo acolhido 85 candidaturas,
envolvendo um investimento global de mais 22 milhões de euros e um incentivo de quase 14 milhões
de euros.
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"Os investimentos são diversificados, contribuindo para a oferta turística nacional, destacando-se
projetos associados ao enoturismo, turismo termal, 'cycling and walking', autocaravanismo, turismo
industrial, turismo cultural e literário, turismo equestre, rotas e praias fluviais. Destaca-se também a
significativa atenção à acessibilidade e ao turismo inclusivo", referiu.
 
Os projetos são, segundo o Governo, "dinamizados por entidades públicas e privadas, destacando-se
no primeiro grupo as autarquias, sempre em estreita articulação com as Entidades Regionais de
Turismo".
 
Na sua intervenção, Rita Marques destacou que, no âmbito do programa Valorizar, o Governo apoiou
no Alentejo 31 projetos, o que representa "37%" de todos os projetos aprovados no quadro do
programa [apoiou 85 projetos], representando um investimento de 8,4 milhões de euros, com
"incentivo" de 5,2 milhões de euros.
 
A secretária de Estado do Turismo iniciou hoje uma visita de dois dias ao Alentejo. Depois de Ponte de
Sor, conheceu durante a tarde o projeto da praia fluvial de Alqueva e o trabalho que está a ser
desenvolvido na "Rede Integrada de Centros de 'Cycling' do Alentejo e Ribatejo".
 
Rita Marques passou pela Aldeia da Serra d'Ossa (Redondo), Ourique e Odemira, tendo neste último
destino o objetivo de conhecer a "intervenção" na Rota Vicentina.
 
Na sexta-feira, Rita Marques assiste à apresentação dos Caminhos de Santiago no Baixo Alentejo, na
Sé Catedral de Beja, visita a praia fluvial e zona de lazer dos Cinco Reis, também em Beja e, depois,
no Carvalhal, em Grândola, assiste à apresentação da campanha da ERT do Alentejo e Ribatejo para o
mercado interno "Há um Lugar".
 
LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
 
[Additional Text]:
Praia fluvial de Melres
 
Lusa
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Covid.19:Sindicato denuncia unidade hoteleira que substituiu "refeições dos
trabalhadores por sandes de pão de forma"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/07/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=495fea9a

 
Economia
 
Foto|Sindicato da Hotelaria do Algarve
 
Foi pedida a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).
 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve diz em comunicado, que o Hotel Pestana Alvor Praia surpreendeu
os trabalhadores, depois de ter encerrado em março devido ao novo coronavírus (COVID-19), com a
decisão da administração de deixar de fornecer as refeições, "alegadamente com base numa suposta
orientação da Direção-Geral de Saúde", substituindo-as por sandes de pão de forma.
 
Os sindicalistas lembram que o direito à alimentação em espécie, "foi uma conquista histórica" dos
trabalhadores da hotelaria e restauração, que se encontra consagrado em todos os contratos coletivos
de trabalho do setor, negociados pelas estruturas sindicais afetas à CGTP-IN.
 
Esta decisão por parte do Grupo Pestana, além de ser "ilegal e totalmente insensível, torna ainda mais
claro a natureza exploradora dos grupos económicos e do patronato do setor do turismo", conclui o
mesmo sindicato.
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A pandemia de Covid-19 trouxe 
consigo uma autêntica revolução 
na maneira como se pensa o turis-
mo, com especial incidência na 
Europa. A incerteza quanto à dis-
seminação do vírus afastou as pes-
soas que escolhiam passar as suas 
férias em hotéis ou pousadas, e  to-
nificou outras formas de turismo 
como o autocaravanismo. A Indie 
Campers é um dos poucos exem-
plos do setor do turismo que não 
só conseguiu sobreviver à crise 
provocada pela pandemia, como  
prosperou, apelando a um número 
crescente de clientes, que come-
çam a olhar para este tipo de turis-
mo com outros olhos.  

Miguel Fraga, responsável pela 
comunicação e marketing da Indie 
Campers, conta ao Jornal Econó-
mico que a publicidade indireta foi 

fundamental para recuperar as 
perdas da empresa no início do 
confinamento.  

“Através de uma análise dos nos-
sos números, das nossas tendên-
cias e das tendências dos nossos 
viajantes, apercebemo-nos que, de 
facto, depois de várias semanas 
consecutivas com números e re-
ceitas muito abaixo daquilo que se-
ria normal, começámos a ver uma 

ligeira subida a partir da terceira 
semana de maio, e rapidamente 
percebemos que a situação se esta-
ria a inverter”. O responsável 
adianta ainda que “a comunicação 
social teve um peso relevante, em 
conjugação com empresas do se-
tor, pois conseguiu-se vender a 
ideia, a meu ver totalmente corre-
ta, de que esta seria a melhor for-
ma de viajar. O interesse aumen-
tou e foi aí que nos apercebemos 
que tínhamos de surfar a onda des-
te tipo de turismo que é o nosso, 
porque é algo que faz todo o senti-
do nesta fase”. 

O turismo internacional é a 
principal fonte de receita da Indie 
Campers, com visitantes estran-
geiros que utilizam esta forma de 
transporte e acomodação para vi-
sitar outros países. O encerramen-
to dos aeroportos precipitou a mu-
dança de paradigma e, consequen-
temente, é o turismo doméstico 
que tem vindo a ganhar força. “O 

Empresa portuguesa 
de aluguer de 
autocaravanas cresce 
com a pandemia

TURISMO

O início da pandemia gerou incertezas no seio da empresa, mas passados 
dois meses a recuperação foi notória, e os números já superam os de 2019, 
o melhor ano da Indie Campers.

JOÃO TERESO CASIMIRO 
jcasimiro@jornaleconomico.pt

O turismo doméstico  
na Alemanha,  
durante o mês  
de junho, registou  
um crescimento  
de 1.000%

F
ot

o 
ce

di
da mercado internacional é historica-

mente o tipo de mercado que ocu-
pava o maior peso na nossa opera-
ção, neste momento temos uma 
não evolução face ao ano anterior. 
Ou seja, um não crescimento, te-
mos números de procura ligeira-
mente inferiores, por fatores ób-
vios, que são decorrentes das me-
nores viagens de avião”, diz.  

“No entanto, temos depois o fator 
do mercado interno que este ano, ao 
nível do autocaravanismo, tem re-
gistado um boom. O crescimento do 
mercado doméstico em cada um dos 
países, ou seja, portugueses para 
viajar em Portugal, ou alemães para 
viajar na Alemanha, compensa cla-
ramente o ligeiro decréscimo ao ní-
vel do mercado internacional. Um 
caso muito concreto: o turismo do-
méstico na Alemanha, durante o 
mês de junho, registou um cresci-
mento de 1.000%, ou seja, 11 vezes 
mais face a 2019, que é uma coisa 
brutal”, acrescenta Miguel Fraga. 
Este efeito é notório em qualquer 
um dos países onde a empresa está 
presente – Portugal, Espanha, Itália, 
França, Reino Unido, Alemanha, 
Escócia, Países Baixos, Bélgica, Re-
pública da Irlanda, Suíça, Áustria, 
Suécia, Islândia e Croácia. 

Não existindo “risco zero”, a In-
die Campers procurou atualizar a 
sua oferta, reduzindo o contacto 
físico entre clientes e funcionários, 
com o objetivo de proporcionar 
uma experiência mais segura a ní-
vel sanitário, transferindo a sua 
operação, tanto quanto possível, 
para o online. Aqui, Miguel Fraga 
explica que a empresa teve de in-
vestir “numa vertente mais tecno-
lógica, que foi o desenvolvimento 
do nosso processo de check-in onli-
ne. Ou seja, anteriormente, um 
cliente para fazer o check-in che-
gava ao nosso armazém depois de 
o apanharmos no aeroporto, ou 
onde fosse, e tinha todo um pro-
cesso de check-in manual junto do 
nosso staff operacional que tinha 
que assinar todos os papéis, verifi-
car a carrinha, dar os documentos 
para fotocópia, etc.. O check-in 
online era algo que nós já tínha-
mos em mente e que a pandemia 
ajudou a acelerar e que envolveu 
algum investimento, sendo que 
neste momento todos os clientes 
são obrigados a preencher esse 
processo online antes de chegarem 
ao local. As vantagens são óbvias: 
redução no tempo de espera pelo 
veículo e menos contacto entre 
funcionários e clientes”. 

A Indie Campers é uma das em-
presas portuguesas que recebeu o 
selo “Clean & Safe” do Turismo de 
Portugal, e prepara-se para mais 
um ano de crescimento, à seme-
lhança do que tem acontecido nos 
anos anteriores, quer à boleia do 
medo dos turistas, quer simples-
mente pela mudança de paradigma 
do autocaravanismo que agora se 
posiciona como uma das princi-
pais opções de férias. ●Página 21
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Turismo paralisa 
durante dois meses 
consecutivos

A atividade turística no 
mês de maio manteve “in-
terrupção quase total” do 
setor, devido aos efeitos da 
pandemia. Uma perfor-
mance negativa que acresce 
à atividade “praticamente 
nula” de abril. Em maio, o 
número de hóspedes tom-
bou 94,2%, para 149,8 mil 
hóspedes, e afundou 95,3% 
nas dormidas, para 307 mil 
dormidas, segundo dados 
do INE. Os proveitos totais 
caíram 97,2% (-98,5% em 
abril), para 11 milhões de 
euros.
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“Precisamos de 
capital estrangeiro 
como de pão  
para a boca”

Como está o setor a reagir 

à nova normalidade? 

Devíamos estar a voltar à norma-
lidade. Desde maio que o setor 
reabriu, por ser considerado um 
dos mais prioritários do mercado, 
só que tem havido algumas equa-
ções nesta situação que nós não 
controlamos. A nossa imagem ao 
nível da saúde era extremamente 
positiva e estava a passar essa 
mensagem lá para fora, principal-
mente para atrair investidores, 
mas nos últimos dias as coisas co-
meçaram a não nos correr bem e 
já estamos a ter algum resultado 
negativo e as expetativas das pes-
soas desceram. 

Já se começa a falar também 
numa segunda vaga e por muito 
positivo que possa ser, também te-
nho de ser coerente e tenho algu-
ma dificuldade em fazer futurolo-
gia. Os números revelam que em 
janeiro e fevereiro tínhamos bati-
do recordes e iriamos ter um dos 
melhores anos dos últimos tem-
pos, não só no imobiliário, mas 
também para a restauração e ou-
tros setores e agora foi tudo à vida. 

O meu receio é se existirá mes-
mo uma segunda vaga e haverá 
novo confinamento. Temos de ir 
trabalhando com o que temos. 
Veremos à medida que se vão 
abrindo as fronteiras e com as 
viagens se existe alguma normali-
zação, dependemos muito disso 
por causa do investimento es-
trangeiro, porque isso cria um 
clima confiança e é preciso que 
ele se comece a instalar.  

Para isso precisamos que estas 
notícias sobre a saúde comecem a 
ser positivas e que isso nos dê al-
guma esperança no futuro. 

É fundamental a abertura  

dos corredores aéreos? 

Sem dúvida. Não só para o imobi-
liário, como para a economia por-
tuguesa. Estamos muito depen-
dentes disso, principalmente nesta 
altura onde também dependíamos 
muito do turismo. Quando vemos 
notícias que dizem que metade da 
população ativa da Madeira está 
em lay-off isso deixa-me muito 
preocupado. O setor imobiliário é 
dos que mais pode ajudar a econo-
mia no futuro. Vamos precisar da 
ajuda dos políticos, nomeadamen-
te sobre o que pretendem fazer aos 
programas dos vistos gold.  

A Espanha, a Grécia e a Itália já 
se estão a mexer nesse sentido e 
nós ou fazemos alguma coisa ou 
vamos achar que não precisamos 
de ninguém, nem destes progra-
mas para captar investimento. Nós 
precisamos que entre capital es-
trangeiro como de pão para a boca. 
Agora com as férias e as coisas 
acalmam um pouco, mas depois na 
rentrée é que vamos ver quem é 
que vale e vamos medir forças. 

 
A tecnologia pode ajudar  

o setor com as visitas virtuais? 

Mesmo que se venda uma outra 
coisa através de visitas virtuais, 
80% dos negócios não se fazem 
com visitas virtuais. Só dizermos 
que não é possível ver uma coisa 
presencialmente é logo um pro-
blema. 
 
Que segmento pode ajudar  

a revitalizar o mercado? 

Não tenho qualquer dúvida de que 
o residencial vai ser o motor. Tudo 
o que seja habitações para a classe 
média vão ter uma procura enor-
me porque não há oferta. Depois 
vamos ter nichos de mercado, 
como o segmento alto, mas en-
quanto a situação não for normali-

Líder da associação diz que Portugal deve relançar os programas de vistos 
gold, à semelhança do que outros países europeus já estão a fazer. Governo 
tem de decidir rapidamente o que vai fazer neste domínio, defende.

RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jornaleconomico.pt

ENTREVISTA LUÍS LIMA Presidente da APEMIP

Não tenho qualquer 
dúvida de que o 
[mercado] residencial 
vai ser o motor. Tudo 
o que seja habitações 
para a classe média 
vão ter uma procura 
enorme porque  
não há oferta

zada a procura vai ser menor e vai 
criar uma pressão no mercado e 
espero que as pessoas tenham essa 
noção e estejam preparadas para 
aguentar.  

O mercado de arrendamento vai 
ser aquele que mais vai crescer. Já 
foi na última crise e agora vai ser 
igual. Vai ser inevitável que vai 
existir alguma restrição no crédito 
à habitação e com isso aumenta o 
mercado de arrendamento. O pro-
blema é que nós temos dificuldade 
de ativos neste mercado dentro das 
possibilidades que os portugueses 
podem pagar.  

Por isso é que estes programas 
das autarquias são muito impor-
tantes, porque o próprio o merca-

do vai ajudar a que tenham mais 
sucesso. 
 
É importante então conseguir 

cativar investimento? 

A maneira como a saúde está a tra-
tar este problema vai ter repercus-
sões para a economia muito im-
portantes, sejam elas negativas ou 
positivas. Nós passamos de bestiais 
a bestas no espaço de um mês e 
meio. Há um mês e meio Portugal 
aparecia como um caso exemplar e 
nos últimos dias tudo mudou. 
 
O que falhou então  

neste espaço de tempo? 

De certeza absoluta que alguém 
não fez o trabalho de casa. Acredi-
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da ou económico. A imagem de Por-

tugal neste momento está a ser 
avaliada por todo o mundo e te-
mos condições para a dar a volta a 
isto, mas acima de tudo temos de 
cumprir as regras e não cometer os 
erros que estamos a cometer. 
 
Quem falhou foram  

as autoridades de saúde  

ou o Governo? 

Revejo-me no que o presidente da 
Câmara de Lisboa, Fernando Me-
dina disse há dias. Todos falharam. 
O Governo tem a obrigação de fa-
zer com que os cidadãos cumpram 
as regras e de explicar quais são as 
consequências. 
 
Como analisa a proposta  

de Fernando Medina  

para o alojamento local? 

Sei que ele nunca diria aquilo que 
veio no título do jornal. Agora 
numa coisa ele tem razão: quem 
está no negócio do alojamento lo-
cal e que está a pensar que daqui a 
três ou quatro meses ou um ano 
vão recomeçar a ter as rentabilida-
des que tinham, espero estar enga-
nado e serei o primeiro a pedir 
desculpa, mas acho que isso não 
vai acontecer.  

Também digo isto às minhas 
empresas, porque sei que para 
eles era muito mais importante 
andarem a vender casas e a rece-
berem comissões das transações. 
Mas neste momento temos que 
aproveitar o que temos e acho que 
o alojamento local ainda não en-
tendeu isso. Acho que ainda está 
com esperança de dar a volta à si-
tuação daqui por três ou quatro 
meses. Se isso acontecer também 
é bom para nós, mas estou con-
vencido de que isso não vai acon-
tecer tão cedo.  

Quando na última crise me fala-
vam que havia 500 mil imóveis 
para venda, eu respondia que isso 
só existia na cabeça dos proprietá-
rios e na verdade tinha razão, por-
que muitos deles ficaram sem as 
casas e tiveram de as entregar aos 
bancos. 
 
Esta medida devia ser seguida 

por outras autarquias? 

Acho que pelo Porto vai ser segui-
da. Acho que este programa é ex-
tremamente interessante, a renta-
bilidade pode não ser grande, mas 
tem a garantia do próprio Estado, 
o que é melhor do que uma garan-
tia bancária e tem bons benefícios 
fiscais. Já assinamos um protocolo 
com a Câmara de Lisboa e vamos 
fazer o mesmo com o Porto. Ten-
do Lisboa e Porto, temos pratica-
mente metade da procura de habi-
tação para arrendamento.  

Agora existem diversas autar-
quias em redor destas duas cidades 
e depois todo o mercado no resto 
do país, mas sem dúvida que 60% a 
70% do mercado de arrendamento 
é saciado nas áreas metropolitanas 
de Lisboa e do Porto. ●

to que lá fora exista alguma mani-
pulação de resultados, mas acima 
de tudo o erro foi nosso.  

Se estamos a pensar que vamos 
atrair turistas não cumprindo as 
regras e abrindo as portas e não 
nos preocuparmos com nada, isso 
mais tarde ou mais cedo vai-nos 
trazer consequências negativas. 
Acima de tudo temos de passar 
uma mensagem que somos um 
povo cuidadoso e responsável e 
que Portugal é um país seguro.  

Temos de obrigar também as 
pessoas que não cumprem as re-
gras, nomeadamente as classes 
mais jovens que pensam que não 
vão ter problema nenhum, vão 
acabar por ter seja a nível de saúde Página 24
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Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87610148

 
16-07-2020 19:59

Crise provocada pela pandemia da COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23b290df-8b06-4124-aee2-

355ba84b2ece&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A crise provocada pela pandemia da COVID-19 é mais profunda do que se estimava.  O alerta é do
primeiro-ministro, António Costa, que participa amanhã em mais um Conselho Europeu.
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 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto
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16-07-2020 18:29

1 1 1

Comércio tradicional afetado por redução de turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b3e99664-82d2-47b9-99ad-

0b9deceae771&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A queda do número de turistas que visitam a cidade de Lisboa, tem tido implicações diretas no
comércio tradicional da Baixa Pombalina, assim como noutras zonas do país. Para muitos negócios em
que o turista é o maior cliente, a quebra na procura dos últimos meses, foi difícil de gerir.
Comentários de Lino Esteves; Vítor Oliveira.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:08

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87608307

 
17-07-2020 08:09

Turismo nos Açores está a viver dias dramáticos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bf7143b2-2f1c-4454-ab5e-

9fcdc0c477bd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Turismo nos Açores está a viver dias dramáticos, um dos destinos de natureza mais procurados nos
últimos anos e que chegou a ser COVID-free, está a ter uma retoma lenta.
Declarações de Ana jacinto, AHRESP.
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16-07-2020 18:15
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Turismo em Aveiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6304ea5e-6c05-4726-a65c-

fe6e994e5d78&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está a ser lenta a retoma do turismo em Aveiro. Os operadores queixam-se de quebras avultadas,
numa altura em que a procura é maioritariamente feita por turistas nacionais.
Comentários de Raquel Nunes, Virgílio Porto, Viva a Ria; Catarina Valente, Confeitaria Peixinho; Carla
Santos, Hotel Salinas; Delfim Filho, Hotel Meliá Ria.
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Preços das casas indiferentes à pandemia, com subida de 8% no primeiro semestre
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/07/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Cátia Rocha

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3beaee3e

 
O valor médio de venda de casas entre janeiro e março situava-se nos 163 mil euros; entre abril e
junho, seguiu-se um novo aumento neste valor médio.
 
A rede imobiliária Century 21 vendeu menos 788 casas nos primeiros seis meses em comparação com
o mesmo período de 2019, mas em junho registou uma recuperação para níveis do ano passado. Já os
preços não baixaram com a covid-19.
 
Apesar da quebra no número de operações e consequente quebra no volume de negócios, o valor
médio dos imóveis transacionados pela rede imobiliária Century 21 nos primeiros seis meses do ano
subiu 8% para os 166 359 euros, uma diferença de quase 12 mil euros em relação à média de 154
400 euros até junho de 2019.
 
Os preços não sofreram com a pandemia de covid-19. Comparando por trimestre, os números desta
imobiliária continuam a mostrar uma trajetória ascendente. O valor médio de venda das casas entre
janeiro e março situava-se nos 163 061 euros; entre abril e junho, seguiu-se um novo aumento neste
valor médio, fixando-se nos 169 367 euros - uma diferença de mais de seis mil euros em três meses.
 
Ricardo Sousa, CEO da Century 21, não alimenta as esperanças de baixa de preços, tão desejada por
quem procura casa para comprar. "No mercado imobiliário residencial os valores de venda são pouco
elásticos e há uma grande resistência na descida de preços. Não é expectável uma alteração
expressiva do valor real dos imóveis, nos próximos meses", sublinha.
 
"Pelo que estamos a verificar na rede Century 21 Portugal, serão os proprietários com urgência em
vender que irão fazer ajustes nos preços para conseguirem concretizar uma venda rápida dos seus
imóveis. Já o mercado de arrendamento é normalmente mais flexível, muito responsivo às flutuações
da procura, porque tem que se ajustar rapidamente ao rendimento disponível dos jovens e famílias
que estão no mercado a procurar habitação", explica o responsável.
 
Indicando que o "mercado imobiliário está ativo, regista uma procura estável e os bancos continuam a
conceder crédito à habitação", a imobiliária reconhece a existência de "um aumento do gap entre as
expetativas de proprietários e compradores", fortemente motivado pela esperança de revisão dos
preços em baixa pela parte de quem compra.
 
Para os próximos tempos, as ondas de choque da pandemia poderão traduzir-se no aumento do
tempo médio da venda de imóveis ou mesmo em "vendas rápidas de ativos imobiliários com desconto
para recuperar a liquidez de alguns proprietários" ou até a venda de segundas residências.
 
Já no arrendamento, é esperada a transferência de imóveis do alojamento local para a modalidade de
arrendamento de longa duração. A rede imobiliária estima ainda "um aumento da oferta residencial
para a classe média portuguesa, em particular na Área Metropolitana de Lisboa", tanto para
arrendamento como para venda.
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Para o resto do ano, a Century 21 Portugal afirma esperar a recuperação. "Estimamos registar um
segundo semestre de 2020 com níveis semelhantes aos do mesmo período, do ano passado", diz
Ricardo Sousa.
 
Vendas suspensas com pandemia
 
A Century 21 transacionou 5 087 habitações até junho, menos 788 casas do que no mesmo período do
ano passado. Apesar de ver a faturação recuar 7% em relação ao primeiro semestre de 2019, para os
19 milhões de euros, Ricardo Sousa destaca que "os resultados dos primeiros seis meses de 2020
foram mais positivos do que tínhamos estimado, sobretudo, no que se refere aos indicadores de
operação do segundo trimestre". Também os negócios mediados - onde está a incluída a partilha de
operações com outras entidades - passou dos 869 milhões até junho de 2019 para os 800 milhões de
euros até ao mês passado.
 
Os resultados avançados pela Century 21 já mostram os efeitos da pandemia de covid-19,
especialmente nos últimos meses. O confinamento que entrou em ação em Portugal em março colocou
visitas e escrituras em pausa, levando mesmo algumas famílias a repensar negócios devido à perda de
rendimentos. "A principal razão da quebra de facturação prende-se com a suspensão dos processos de
compra, durante os meses de março e abril, que se refletiram na diminuição de escrituras em abril e
maio. Contudo, em junho, as dinâmicas de procura, negociação e realização de transações já
atingiram, praticamente, os mesmos níveis de 2019", explica Ricardo Sousa.
 
Renda média cai entre abril e junho
 
Comparando com o primeiro semestre de 2019, o mercado de arrendamento sofreu uma quebra de
18%. A nível nacional, o valor médio de renda fixou-se nos 833 euros, um crescimento residual de 1%
em relação à média de 822 euros de renda entre janeiro e junho do ano passado. Já na análise por
trimestre, os efeitos da covid-19 foram sentidos entre abril em junho, quando a renda média nacional
passou dos 839 euros (entre janeiro e março) para os 772 euros.
 
Ricardo Sousa avança que, tendo em conta a elasticidade deste tipo de mercado, que reage
rapidamente às alterações, nos próximos meses "os preços vão continuar a ajustar-se em baixa". O
CEO da Century 21 Portugal explica que desde o ano passado que está a assistir a "muitos pequenos
proprietários que tinham os seus imóveis no alojamento local que começaram a transitar para o
arrendamento tradicional, um movimento que agora acelerou. Assistimos também a mais investidores
institucionais a apostar em soluções built to rent, criando assim um aumento da oferta e, sobretudo,
uma oferta mais ajustada às necessidades e capacidades dos portugueses que optam por arrendar."
 
Segmento internacional foi o mais castigado
 
Contrariando a tendência do último ano, o segmento de vendas internacionais da rede imobiliária foi
aquele que enfrentou o decréscimo mais significativo. Devido ao contexto da pandemia, as transações
deste segmento caíram 33% em relação ao primeiro semestre do ano passado, registando 709
transações de clientes internacionais até junho.
 
"As preocupações de segurança na mobilidade entre países - mesmo numa fase já de
desconfinamento dos principais países europeus - conjugadas com os elevados níveis de incerteza da
actividade económica gerados pela pandemia são os principais factores que influenciam a suspensão
das decisões dos investidores estrangeiros e as consequentes dinâmicas do segmento internacional",
indica a Century 21 Portugal.
 
Com menos transações do segmento internacional, o segmento nacional ganhou peso, representando
86% das transações feitas até junho, uma subida de 5% face ao período homólogo de 2019.
 
A curto prazo, é expectável que a procura internacional continue em baixa, prevê a empresa, mas que
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o interesse em Portugal continuará a existir. "Neste momento, o que estamos a verificar é uma
suspensão da procura, contudo o interesse por Portugal mantém-se. O nosso país mudou de escala e
tem hoje uma notoriedade e credibilidade internacional como nunca antes registadas. Estamos
bastante otimistas com a evolução do mercado internacional, que irá recuperar rapidamente com a
abertura de fronteiras, e com o levantamento das restrições temporárias de mobilidade", diz Ricardo
Sousa.
 
Período de adaptação e gestão de expectativas
 
O confinamento obrigou o setor a encontrar alternativas, mas a rede imobiliária defende que o setor
está a demonstrar "resiliência e estabilidade".
 
"A pandemia que se está a atravessar é a prova de como as empresas conseguiram reinventar a sua
forma de funcionar e alterar os seus procedimentos, para superarem um desafio de uma amplitude
absolutamente inédita, na história da humanidade. A Century 21 Portugal já tinha em curso uma
estratégia de transformação digital, que foi acelerada pelo contexto da pandemia, o que permitiu que
a rede continuasse em plena atividade, mesmo durante o estado de emergência."
 
"A estratégia passou pela reformulação da abordagem operacional da rede para repensar e
implementar novas formas de se relacionar e interagir com colaboradores, clientes e stakeholders. No
período de confinamento, foram introduzidas inovações disruptivas nos processos tradicionais ao
modelo de negócio da Century 21 Portugal, para permitir a realização de uma transação imobiliária de
forma totalmente digital, aumentando a proximidade e a eficiência dos consultores imobiliários".
 
Partilhe esta notícia
 
Cátia Rocha
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