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Primeiro-ministro anuncia 300 milhões de euros para o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e667fbe6-67f1-44bc-89ee-

34e8be74567d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve considera salutar os 300 milhões de euros da Europa
anunciados por António Costa, para ajudar a economia da região. João Fernandes sublinha que é
preciso perceber ao certo, qual o valor exato do apoio ao Algarve no pós pandemia.
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Crise no Algarve devido à pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6f8e776a-1dde-4b98-ba7e-

b03dc96c5a50&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia atirou o setor do turismo para uma crise sem precedentes, o Algarve, o principal destino
turístico de Verão é a região mais afetada. Os turistas não chegam para manter abertos todos os
hotéis e a decisão do Reino Unido de afastar Portugal dos corredores aéreos veio agravar a situação.
Hotéis, restaurantes e toda a atividade que vive do turismo reclamam apoios extraordinários. Os
números do desemprego são assustadores e muitas famílias passam dificuldades, retrato de um Verão
no Algarve que mais parece época baixa reportagem de Mário Antunes.
Declarações de João Soares, Dirigente da Associação de Hotéis de Portugal no Algarve; Elidérico
Viegas, Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve; Isabel Delgado,
Diretora de Recursos Humanos do Zoomarine; Liberto Mealha, Empresário e dirigente da Associação
de Discotecas do Sul e Algarve; Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Rita Marques,
Secretária de Estado do Turismo
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Crise no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=16b23cfc-5e37-4b9c-94be-

818f48a52973&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Parte do dinheiro que vem para Portugal, sabe-se que vai ser canalizado para o relançamento do
turismo no Algarve. O Governo diz, no entanto que a ajuda europeia vai dinamizar todo o setor do
turismo em Portugal.
Declarações de Rita Marques, Sec. de Estado do Turismo.
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Marcelo Rebelo de Sousa avisa que os fundos europeus atribuídos a Portugal têm de ser usados
com rigor e critério

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e95cc33c-9407-469a-a532-

3d4c852522b7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa avisa que os fundos europeus atribuídos a Portugal têm de ser usados com
rigor e critério. O Presidente da República reage com satisfação ao acordo alcançado em Bruxelas na
última madrugada, que reserva 45 mil milhões de euros para Portugal nos próximos anos entre as
verbas do fundo de recuperação económica e também o quadro financeiro plurianual. Através de uma
nota publicada na página do Palácio de Belém na Internet, o Chefe de Estado diz que este é um
excelente resultado para Portugal. Também o primeiro-ministro António Costa respira de alívio diz que
o país não pode desperdiçar esta oportunidade.
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Fundo Revive Natureza

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=87363c3c-224c-4f4b-95d4-

14fe74f379fd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo apresenta hoje o primeiro concurso para a atribuição dos direitos de exploração de 16
imóveis afetos ao Fundo Revive Natureza. O objetivo passa por promover a atividade turística em todo
o país, aproveitando imóveis públicos sem uso, localizados em espaços com valores patrimoniais
naturais.
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Receitas turísticas caem para valores de 2013

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cb08a83d-6826-4e25-aa85-

27a8a3f0b7f5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As receitas turísticas caíram para mínimos de 7 anos. O setor foi o mais afetado pela pandemia.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-21 08:50
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"Revive natureza"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7749b242-8215-4297-a1b6-

553e8cba6235&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É lançado hoje em Alcácer do Sal o programa "Revive natureza", uma iniciativa do Governo para
reabilitar imóveis devolutos inseridos em património natural e assim promover o turismo. Para
anteciparmos este lançamento, é a nossa convidada a secretário de Estado do Turismo, Rita Marques.
 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-21 07:42
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A8 Verba de 300ME para o Algarve é "manifestamente insuficiente" - hoteleiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/07/2020

Meio: Destak Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8911c1e7

 
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considerou
hoje "manifestamente insuficiente" a verba de 300 milhões de euros destinada à região através de
fundos da União Europeia, devido à quebra no turismo.
 
"Parece-me uma verba manifestamente insuficiente face à dimensão dos problemas que a região
atravessa", disse à Lusa Elidérico Viegas, argumentando que "não é suficiente para os investimentos
públicos que são necessários fazer e para apoiar as empresas".
 
Portugal vai arrecadar, com o orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo e o Fundo de
Recuperação, 45 mil milhões de euros em subsídios, destinando 300 milhões à região do Algarve,
devido à quebra no turismo.
 
Destak, leitor@destak.pt
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Turismo em Lisboa prejudicado por má comunicação do Governo - presidente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/07/2020

Meio: Destak Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=989156f2

 
O presidente da região de turismo de Lisboa critica a forma "exacerbada" como o Governo conduziu a
comunicação da covid-19 na zona, que foi "sacrificada" para salvar outras regiões, prejudicando
gravemente a sua reputação como destino.
 
Em declarações à Lusa, o presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa e diretor-
geral do Turismo de Lisboa, Vítor Costa, afirmou que a crise pandémica teve impactos negativos na
reputação e na imagem da região, com consequências para o turismo e outras atividades, muito por
culpa de uma "má condução da situação".
 
Destak, leitor@destak.pt
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Governo aprovou financiamento para construção de praias fluviais nos concelhos de
Alandroal e Portel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/07/2020

Meio: Digital Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=11e9a682

 
Foram, recentemente, anunciados os primeiros projectos financiados ao abrigo do 2º Aviso da Linha
de Apoio à Valorização Turística do Interior, do Programa Valorizar, 85 candidaturas envolvendo um
investimento global de mais 22 milhões de euros e um incentivo de quase 14 milhões de euros.
 
De acordo com a informação disponibilizada pela Secretaria de Estado do Turismo, "os investimentos
são diversificados, contribuindo para a oferta turística nacional, destacando-se projectos 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."
 
A Secretaria de Estado adianta ainda que "os projectos são dinamizados por entidades públicas e
privadas, destacando-se no primeiro grupo as autarquias, sempre em estreita articulação com as
Entidades Regionais de Turismo.", acrescentando que "entre os projetos aprovados registam-se o
relativo à Praia Fluvial do Alqueva com um investimento de cerca de 500 mil euros e o da Praia Fluvial
de Azenhas D`El Rei do Alandroal, com um investimento de 354 mil euros. A cada um destes
projectos foi atribuído um incentivo de 300 mil euros."
 
A Secretária de Estado, Rita Marques, salientou, recentemente na visita que fez ao Alentejo, a
dinâmica da região que representa cerca de 37% dos projectos aprovados, no presente aviso,
envolvendo um investimento global de 8 milhões de euros e um incentivo superior a 5 milhões de
euros.
 
Recordamos que o Programa Valorizar foi criado em 2016 com o objectivo de promover a contínua
qualificação do destino turístico Portugal, através, nomeadamente, da regeneração e reabilitação dos
espaços públicos com interesse para o turismo e da valorização do património cultural e natural do
país, promovendo, de igual modo, condições para a desconcentração da procura, para a redução da
sazonalidade e, assim, para a crescente criação de valor e de emprego.
 
O Programa Valorizar, dinamizado pelo Turismo de Portugal, IP, já financiou até ao momento mais de
700 projectos, envolvendo um investimento de 155 milhões de euros e um incentivo de superior a 100
milhões de euros.
 
[Additional Text]:
Amieira_praia_fluvial_sec_estado001julho2020
 
Redacção
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22% do orçamento europeu será para o turismo. Algarve tem reservados 300 milhões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/07/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Mónica Silvares

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=88579b64

 
O Executivo está disponível para discutir um terceiro pacote de ajuda para o turismo onde possa ser
"avaliada a oportunidade da extensão do lay-off simplificado ou outras medidas".
 
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, congratula-se com o facto de "22% do orçamento
europeu ser dirigido para o turismo". Rita Marques, numa reação ao acordo histórico alcançado pelos
líderes europeus, sublinha que as regiões mais afetadas serão privilegiadas. O Algarve vai ter 300
milhões do pacote de mais de 45 mil milhões de euros que Portugal assegurou esta terça-feira em
Bruxelas.
 
Entre os 45,1 mil milhões de euros que o país irá agora arrecadar incluem-se 15,3 mil milhões de
euros em transferências a fundo perdido exatamente no âmbito desse programa para a recuperação,
bem como 29,8 mil milhões de euros em subsídios do orçamento da UE a longo prazo 2021-2027. A
estes montantes acrescem 10,8 mil milhões de euros em empréstimos, ainda no âmbito do Fundo de
Recuperação.
 
Na conferência de imprensa no final do Conselho, António Costa, citado pela Lusa, destacou que o
acordo europeu surge numa altura em que Portugal "luta para continuar a conter a pandemia, para
manter vivas as empresas, os postos de trabalho e os rendimentos das famílias", e frisou a
necessidade de dar "energia suplementar" ao país. E foi nesse âmbito que anunciou um "programa
específico para a região do Algarve", suportado por 300 milhões de euros adicionais na área da
Coesão, e que visa "apoiar a diversificação da sua economia, melhorar infraestruturas e fazer
investimentos necessários no setor da saúde".
 
"A crise que estamos a atravessar tem atingido particularmente o turismo, o que tem significado um
sacrifício muito particular para a região do Algarve, sendo aliás aquela onde o desemprego tem subido
de forma mais dramática, e é uma região que, sendo de transição, já há vários anos que tem uma
dotação de fundos inferior a outras regiões", justificou António Costa.
 
Em entrevista à SIC Notícias, a secretária de Estado do Turismo corroborou a necessidade "de
distinguir algumas das mais impactadas, mas também seguir muito atenção as outras regiões do
país". Rita Marques lembra ainda que a gravidade da crise que o setor do turismo atravessa levou a
que já fossem ventilados "1,3 mil milhões de euros para as empresas do setor na perspetiva de
manutenção de emprego", já que o setor dá emprego a cerca de 397 mil trabalhadores.
 
Apesar da indicação de que, "em agosto, serão retomados 50% dos voos e rotas", a secretária de
Estado reconhece que a perspetiva é de uma quebra de "50% a 60% das receitas" do setor, o que se
traduz na contração do Produto Interno Bruto esperada para este ano. As previsões da Comissão
Europeia apontam para uma quebra de quase 10% do PIB este ano.
 
Com o acumulado das receitas turísticas de janeiro a maio a atingir os três mil milhões de euros, o
valor mais baixo desde 2013, Rita Marques sublinhou que o Executivo está disponível para discutir um
terceiro pacote de ajuda para o turismo onde possa ser "avaliada a oportunidade da extensão do lay-
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off simplificado ou outras medidas" que serão discutidas com as associações do setor.
 
[Os pacotes anteriores] não prejudica que possa ser pensado um terceiro pacote de medidas onde se
possa avaliar, com as associações do setor, a oportunidade da extensão do lay-off simplificado.
 
Rita Marques
 
Secretária de Estado do Turismo
 
A pandemia ditou ainda um atraso no lançamento do programa Revive Natureza, que é lançado esta
terça-feira. Numa primeira fase vão ser reabilitados 16 equipamentos, na sua maioria postos florestais
e antigos postos fiscais, revelou Rita Marques, apesar da lista inicial do programa ter 96 edifícios para
reabilitar.
 
O programa que visa reabilitar imóveis devolutos em património natural, "já foi preparado em
dezembro", conta Rita Marques. Infelizmente, "pelas circunstâncias atuais só foi possível lançar hoje",
justifica, acrescentando que o objetivo é "reconverter e valorizar esses ativos e dar-lhes um novo uso,
um uso turístico, instigando ao consumo local e contribuindo para a riqueza do património cultural e
natural".
 
A secretária de Estado recusa que este seja um mau momento para investir. "Não vamos deixar de
fazer turismo nem de querer viajar, por isso estamos esperançosos que a situação se possa resolver,
não com a brevidade que gostaríamos", diz a responsável na SIC Notícias, lembrando que "o turismo
de natureza é uma grande tendência agudizada pelas circunstâncias atuais". "Por isso estamos certos
que estes equipamentos encontrarão novos usos e concessionários interessados na sua exploração
comercial para contribuir para a criação de emprego local e e experiências turísticas", concluiu.
 
Mónica Silvares
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Loulé promove Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico para o Concelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/07/2020

Meio: Pporto dos Museus Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=55aad037

 
A Câmara Municipal de Loulé, juntamente com a Universidade do Algarve, está a desenvolver o Plano
Estratégico de Desenvolvimento Turístico para o Concelho de Loulé. Este é um plano que pretende
contribuir para a melhoria da oferta turística do município em que o contributo de todos é
fundamental.
 
Numa primeira fase, o Município pretende recolher a opinião e perceção dos residentes e turistas
residentes do concelho de Loulé sobre o futuro do turismo local por meio do preenchimento de
questionários.
 
Neste contexto, é solicitada a colaboração dos residentes no concelho, através do preenchimento de
um inquérito online.
 
Participe!
 
Para mais informações (+)
 
[Additional Text]:
Plano_estrategico_turismo_loule
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Algarve mergulha no desemprego 
e desespera pelos britânicos
A crise tem a face mais visível em 
Albufeira, onde o desemprego disparou 
680%. “Milhares de insolvências” pairam 
no horizonte, dizem os empresários. E 
quando o Verão acabar, teme-se o pior

“Hello, beautiful girls!...” As três 

jovens, de peles ainda não 

bronzeadas pelo sol, sorriem. 

Seguem em frente, ngindo ignorar 

o olhar do empregado, de máscara 

na cara, que lhes mostra a ementa 

do jantar. Os apelos da restauração, 

sem êxito, são uma constante na 

cidade que diz ser a capital do 

turismo algarvio. Os ingleses 

caram em casa e quem os servia à 

mesa cou de mão estendida. O 

panorama geral da região é 

desolador, mas este concelho está a 

ser particularmente atingido. Seis 

associações empresariais da região 

zeram na semana passada um 

apelo ao Governo para que 

“intensi que a sua política” junto 

das autoridades britânicas. A 

manutenção da exigência da 

quarentena, enfatizam, “pode 

originar milhares de insolvências”. 

O movimento na baixa de 

Albufeira, ao nal da tarde de 

sexta-feira, não é mais do que a 

sombra de um dia normal de Verão. 

O que se passou há cerca de duas 

semanas nos bares da Oura — com 

quatro centenas de jovens 

holandeses em rota de colisão com 

as autoridades — só agravou a 

imagem de uma região que diz ser 

um destino seguro. Os agentes 

económicos, entretanto, começam 

a desenhar cenários de falências 

generalizadas e despedimentos 

colectivos. O presidente da 

Associação dos Hotéis e 

Empreendimentos Turísticos do 

Algarve (AHETA), Elidérico Viegas 

adverte: “A situação actual já é 

gravíssima, mas estamos só no 

princípio.” As estimativas apontam 

para uma quebra de receitas na 

ordem dos 65% a 70% no mês de 

Julho, podendo chegar aos 90% em 

Novembro. 

No nal de Junho — de acordo 

com o Instituto de Emprego e 

Formação Pro ssional (IEPF) — 

estavam registados 5243 

desempregados, em Albufeira. Na 

mesma data, em 2019, apenas 670. 

Foi um aumento de 683%. No 

conjunto do Algarve, na mesma 

data, estavam registados 26.140 

desempregados, enquanto no ano 

passado o número cou-se pelos 

7879. O que corresponde a uma 

subida vertiginosa de 232%. Na 

região, a taxa de desemprego 

estimada pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) encontra-se nos 

13%. De ressalvar que o INE, para 

efeitos estatísticos, só considera 

desempregado quem “procura 

activamente” trabalho, o que não 

foi possível no segundo trimestre 

por causa do con namento. 

O emprego sazonal passou a ser 

uma prática instituída — trabalha-se 

no Verão, vive-se do subsídio de 

desemprego na época baixa. 

Durante o período de paralisação, 

o bene ciário tem a obrigação de se 

empenhar na “procura activa” de 

trabalho, mas tem direito a um mês 

de férias. “Eu costumo ir ao Brasil”, 

diz Fernando Castelo, um dos 

milhares de empregados que se 

habituaram a viver na 

precariedade. O recepcionista do 

Hotel Colina do Mar, de três 

estrelas, sonha com a mudança de 

vida, mas só quando chegar a 

reforma: “Um dia, talvez vá tratar 

de dois hectares de olival que tenho 

na minha aldeia, no concelho de 

Idanha-a-Nova.” A mulher, também 

empregada na hotelaria, esteve 

sem trabalho desde nais de 

Outubro, retomou o serviço ontem 

na cadeia de hotéis Riu. Passando o 

Verão, regressam à lista dos 

descartáveis. 

João Martins, cabelo branco, 

empregado do Pampas, traça um 

cenário negro. “Olhe, aqui ao lado, 

este restaurante está fechado; 

além, em frente, estão mais dois 

que não reabriram.” O tempo em 

que o Pampas servia 300 refeições 

numa noite parece ter passado à 

história. “Temos uma média de dez 

a 15 pessoas, ao jantar — deixámos 

de fornecer almoços porque não há 

clientes”, lamenta.  

“Vivem-se momentos de grande 

incerteza. Chamamos a atenção das 

entidades responsáveis para que a 

pandemia não sirva de pretexto 

para despedimentos colectivos 

injusti cados ”, diz o coordenador 

do Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria de Hotelaria, Turismo, 

Restaurantes e Similares do 

Algarve, Tiago Jacinto, 

denunciando alegados abusos: “Os 

hotéis D. Pedro forçaram 17 

recepcionistas de golfe a fazer 

limpeza de quartos, felizmente a 

administração já recuou”, 

esclarece.  

As pressões para que haja uma 

reabertura económica, sem 

fronteiras, partem sobretudo dos 

negócios ligados à animação da 

vida nocturna. De um lado estão os 

que carregam no pedal para 

acelerar a economia, como se o 

vírus tivesse ido de férias. Do outro, 

posicionam-se os que têm a mão no 

travão para não deixar derrapar as 

contaminações da covid-19. De um 

Reportagem
Idálio Revez (texto) 
Rui Gaudêncio (fotografia)

Os comerciantes de 
Albufeira ainda têm 
alguma esperança que os 
turistas apareçam no mês 
de Agosto
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momento para o outro, 

argumentam autoridades de saúde, 

o principal destino turístico do país 

poderá ter de fechar portas, se as 

medidas de segurança sanitária não 

forem respeitadas. “Estamos todos 

no mesmo barco”, comenta o 

recepcionista do hotel que vende 

quartos single por menos de 50 

euros. “Temos uma ocupação de 

80%, mas estamos com preços do 

mês de Março”, justi ca. 

“Isto é uma tristeza” 
As discotecas permanecem 

encerradas, mas há festas 

particulares. Os bares contornaram 

as restrições legais que impediam a 

reabertura, mudando o Código da 

Actividade Económica  para 

snack-bar. A admissão de clientes 

faz-se até às 11h, podendo existir 

consumo à porta fechada até às 2h. 

A Avenida 25 de Abril, em 

Albufeira, foi projectada a pensar 

no efeito multiplicador do turismo. 

Os estabelecimentos de artesanato, 

vestuário, e outros artigos, 

alinham-se ao longo de uma via, 

que foi ribeira quando a pesca e a 

agricultura dominavam a 

economia. A massa urbanística 

ocupou o leito de cheia. “Todos os 

serviços saíram do centro de 

Albufeira. Não há nada que puxe as 

pessoas para cá, a não ser a praia 

no Verão”, queixa-se Fernando 

Guerreiro, proprietário de três lojas 

nesta zona. Costumava reforçar o 

número de empregados de sete 

para dez. Este ano não. “Tenho um 

custo xo de 600 euros dia e a 

receita não equilibra as contas.” 

Mas não perdeu a esperança.“ Pode 

ser que as coisas melhorem, vamos 

ver como corre Agosto.”  

O município anunciou entretanto 

a criação de um fundo de apoio no 

valor de um milhão de euros, 

destinado a empresários em nome 

individual ou empresas com 

residência scal ou sede social no 

concelho. Os candidatos, para 

serem bene ciários, não podem ter 

tido um volume de negócios, em 

2019, superior a 150 mil euros. 

Também será excluído quem tenha 

bene ciado de “outros apoios 

estatais não reembolsáveis”, no 

âmbito da pandemia. Fernando 

Guerreira não se entusiasma: “É 

uma boa publicidade para a 

câmara, pouco mais do que isso.”  

Mais abaixo na avenida, Ondina 

Macedo, na loja Havaianas, recorda 

tempos pré-covid. “A maioria da 

minha clientela era inglesa.” Neste 

Verão, em que vê as pessoas a 

passar de mãos vazias, vem-lhe à 

memória uma frase batida da 

Temos dez a 15 pessoas  
ao jantar. Deixámos  
de fornecer almoços 
porque não há clientes 
João Martins 
Empregado do restaurante Pampas

década de 1980. “O Algarve não é 

para o turista de ‘pé descalço’”, 

anunciava o então governador civil 

de Faro, Cabrita Neto, esperando 

que os resorts fossem a atracção 

para a clientela endinheirada. Com 

a falta dos britânicos, Ondina diz 

que nem aos “turistas pé-descalço” 

vende chinelos. “Não faço 100 

euros por dia, em média.” Quando 

passar o Verão, a situação será 

dramática: “Se vier cá no Inverno 

depois das 5h00 da tarde até se 

assusta. Não há ninguém, mete 

medo.” Por isso, terminado o 

Verão, manda a empregada para 

casa, com subsídio de desemprego. 

Junto à praia dos Pescadores, Ali, 

paquistanês residente em Portugal 

há cinco anos, convida os turistas a 

sentarem-se na esplanada do 

Moments, desfrutando a paisagem. 

De forma persistente, e com uma 

boa dose de simpatia, vai levando 

alguns clientes às mesas. Domina 

quatro ou cinco idiomas. O 

apartamento onde vive é 

partilhado com mais dois amigos. 

“A vida está um pouco difícil”, 

comenta, lembrando que a 

situação da pandemia atirou o 

mundo para o espaço das 

incógnitas. Ao m de sete meses de 

trabalho sazonal, também ele 

recorre ao subsídio de desemprego 

para se aguentar nos outros cinco 

meses.  

Ângela Fernandes, de Cascais, 

faz férias ao mesmo tempo que 

vende pulseiras e tererés. “Estou 

aqui há um mês, isto é uma 

tristeza. Costumava ter sempre 

jovens à minha volta, faziam las, 

agora é isto que se vê.”

Cai a noite, os jovens arrancam para 

os bares da Oura. Os holandeses, 

depois das imagens da polícia a dis-

persar os grupos de nalistas, há cer-

ca de 15 dias, refrearam os ânimos. 

Esse episódio, observa Elidérico Vie-

gas, deveria obrigar a “repensar e 

questionar o modelo turístico que se 

impôs em Albufeira”.  

A terra que cresceu e se desenvol-

veu, promovendo o destino de sol e 

praia, sublinha, “ficou associada a 

eventos [copos e festa na rua] que os 

espanhóis já não permitem”. O repre-

sentante dos hoteleiros critica: “As 

entidades com responsabilidade no 

licenciamento e scalização, nomea-

damente as câmaras, devem actuar 

no sentido de disciplinar estes espa-

ços de utilização pública.” 

Na sexta-feira, chegadas as 11h — 

hora-limite para os estabelecimentos 

receberem clientes — a GNR entra em 

acção. A primeira abordagem ocorre 

no Libertos. Mais de duas dezenas de 

clientes tentam entrar, sabendo não 

ser permitido. Três militares posicio-

nam-se ao lado do porteiro, até se 

certi carem de que a ordem de 

encerramento é cumprida. De uma 

carrinha, estacionada na rotunda em 

frente, saem os militares da Unidade 

de Intervenção. Exibem uma presen-

ça musculada, e é quanto basta para 

que os jovens baixem a voz e disper-

sem.  

A lotação dos estabelecimentos foi 

de nida de modo a existir 0,50 m2/ 

por pessoa, de pé; 0,75m2 por pessoa 

sentada. A autoridade não anda de 

ta métrica na mão, e nem sempre o 

distanciamento social é cumprido. 

Quando a missão se revela impossí-

vel, cabe à Unidade de Intervenção 

impor a ordem, como no caso dos 

estudantes holandeses.  

Junto ao bar que foi palco da festa 

dos estudantes holandeses, este m 

de semana o ambiente fervilhava. O 

bar, convertido em snack-bar, teria 

em circunstâncias normais uma lota-

ção de 850 pessoas. Com as regras 

impostas pela DGS, cou com 300 

Jovens ou famílias: que 
turismo quer o Algarve?

lugares disponíveis. “A juventude 

vem cá para quê? Praia, e divertir-se 

à noite.” Mischa, proprietário do 

Rick’s Café, faz a pergunta e dá a res-

posta. O holandês criado em Albufei-

ra, comenta: “As pessoas não vêm 

passar férias em Albufeira para visitar 

as ruínas do castelo de Paderne — 

bem, algumas talvez —, mas são mui-

to poucas”, ressalva. No seu enten-

der, o futuro está na juventude é aí 

que deve “ser a aposta do turismo”. 

Em Vilamoura, o empreendimento 

que ca ao lado de Albufeira, repe-

tem-se as queixas dos agentes econó-

micos. O presidente da Associação de 

Empresários de Vilamoura/Quartei-

ra, João Guerreiro, é dono de seis 

restaurantes. Em 2019, revela, factu-

rou cerca de 7,5 milhões de euros. 

Idálio Revez

irevez@publico.pt

Em Vilamoura o 
cenário não é o 
mesmo de 
Albufeira, que  
se ressente mais 
da falta de 
turistas

Nos primeiros quatro meses deste 

ano, previa registar dois milhões. 

“Não passámos dos 400 mil euros.” 

A campanha que o Turismo de Por-

tugal está a desenvolver para incre-

mentar o mercado interno, sublinha, 

“não compensa a falta dos britâni-

cos”. Um dos seus restaurantes que 

explora na marina de Vilamoura paga 

16 mil euros de renda. Como é que se 

rentabiliza? “Nesta altura, não se ren-

tabiliza. É prejuízo puro.”  

No papel de dirigente associativo, 

a rma: “As empresas estão todas 

numa situação de endividamento 

galopante.” Contudo, se os iates anco-

rados na marina de Vilamoura servis-

sem de barómetro — algumas embar-

cações parecem palácios a utuar — 

dir-se-ia que o Algarve estava em alta. 

“Vilamoura assumiu-se como destino 

turístico de famílias”, resume Elidé-

rico Viegas, lembrando que essa 

mudança de paradigma faz a diferen-

ça em relação a Albufeira.
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Compromisso para acordo na UE 
reduz ajudas e sacri ca ambição 
Caminho para o entendimento na cimeira europeia passa por cortes nas transferências a fundo perdido, 
comprometendo ambição do plano. Apoios para Portugal serão de 15,3 mil milhões Destaque, 2 a 4 e Editorial

Passageiros de dois voos de 
Angola e Moçambique 
negaram-se a fazer testes, 
mas SEF não tem cobertura 
legar para os impor p16

Vacina entra na terceira fase 
de testes, mas mostrou-se 
sem efeitos secundários 
graves e capaz de induzir 
resposta imunitária p27

Estudo do ISCTE sobre 
estado da nação põe dúvidas 
sobre políticas de reforço do 
universo de funcionários do 
Estado p10/11

SEF nada pôde 
fazer com 
viajantes que 
recusaram testes

Vacina de 
Oxford “segura”  
e sem efeitos 
secundários 

Estado pode 
perder 150 mil 
trabalhadores 
em dez anos 

RUI GAUDÊNCIO

ISNN-0872-1548

Entrevista Nuno Freitas, o 
presidente da CP, critica 
modelo da UE para o sector 
e defende que deveria ser a 
empresa a gerir a 
infra-estrutura. Atrasos no 
Ferrovia 2020 com impacto 
na operação p20/21

“A CP 
perdeu  
150 milhões 
por causa 
da covid”

Algarve mergulha  
no desemprego com sede 
de turistas britânicos  
Sociedade, 14/15

Ciê
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Turismo do Algarve considera "manifestamente insuficiente" os 300 milhões de ajuda
da UE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/07/2020

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b793c420

 
Portugal vai arrecadar, com o orçamento da União Europeia a longo prazo e o Fundo de Recuperação,
45 mil milhões de euros em subsídios, destinando 300 milhões à região do Algarve, devido à quebra
no turismo.
 
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considerou
hoje "manifestamente insuficiente" a verba de 300 milhões de euros destinada à região através de
fundos da União Europeia, devido à quebra no turismo.
 
"Parece-me uma verba manifestamente insuficiente face à dimensão dos problemas que a região
atravessa", disse à Lusa Elidérico Viegas, argumentando que "não é suficiente para os investimentos
públicos que são necessários fazer e para apoiar as empresas".
 
Portugal vai arrecadar, com o orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo e o Fundo de
Recuperação, 45 mil milhões de euros em subsídios, destinando 300 milhões à região do Algarve,
devido à quebra no turismo.
 
O primeiro-ministro António Costa fez o anúncio hoje de madrugada, em Bruxelas, minutos depois de
o Conselho Europeu ter chegado a acordo sobre um pacote total de 1,82 biliões de euros para retoma
da economia comunitária pós-crise da covid-19.
 
O "programa específico para a região do Algarve", suportado por 300 milhões de euros adicionais na
área da Coesão, visa, segundo o governante, "apoiar a diversificação da sua economia, melhorar
infraestruturas e fazer investimentos necessários no setor da saúde".
 
No entanto, apesar de considerar que o plano específico para a região é uma medida "acertada", o
presidente da maior associação hoteleira no Algarve lembra que esta "é a zona do país mais afetada
económica e socialmente" e que a verba de 300 milhões de euros representa menos de 0,7% do total
aprovado para o país.
 
"Penso que o Algarve tem de ser dotado de acordo com o seu contributo para a riqueza do país",
defendeu.
 
De acordo com o empresário, o montante a atribuir ao Algarve "tem de ser ajustado ao produto
interno" de uma região na qual o turismo - o setor que tem sido mais "abalado" pela pandemia de
covid-19 - é a atividade económica principal.
 
Segundo o responsável, as quebras no setor são "enormíssimas", tendo rondado os 100% em abril e
maio e os 90% em junho. É expectável que o mês de julho termine com quebras na ordem dos 60%.
 
Em agosto, a estimativa é de que o setor sofra uma quebra de 50%, que começará depois a aumentar
a partir de setembro, com quebras de 60% a 70%. A partir de outubro esses valores deverão ser na
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ordem dos 90%.
 
"Estamos numa situação em que este plano específico para recuperar o turismo do Algarve exige uma
definição de um conjunto de medidas excecionais, que se destinem, por um lado, a preservar postos
de trabalho e, por outro, permitir às empresas a continuidade produtiva para a recuperação económica
e social, que irá durar muitos anos", concluiu.
 
No anterior Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 - e no qual não estava incluído o Fundo de
Recuperação agora criado por causa da pandemia -, Portugal dispunha de 32,7 mil milhões de euros,
havendo agora um acréscimo de 37%.
 
Entre os 45,1 mil milhões de euros que o país irá agora arrecadar incluem-se 15,3 mil milhões de
euros em transferências a fundo perdido exatamente no âmbito desse programa para a recuperação,
bem como 29,8 mil milhões de euros em subsídios do orçamento da UE a longo prazo 2021-2027.
 
[Additional Text]:
Turismo do Algarve considera
 
Lusa
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Municípios e hotelaria do Algarve dizem que o dinheiro é bem-vindo mas insuficiente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/07/2020

Meio: TSF Online Autores:
Cristina Lai Men

Tiago Santos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f6e862f2

 
São 300 milhões de euros de apoio para fazer face à pandemia, anunciou o primeiro-ministro, António
Costa.
 
O dinheiro é bem-vindo mas insuficiente. O presidente da Associação de Municípios do Algarve reage
desta forma ao anuncio do primeiro-ministro, António Costa que revelou em Bruxelas que o Governo
vai ajudar a economia do Algarve afetada pela quebra no turismo com 300 milhões de euros.
 
António Pina recorda que o Algarve representa cerca 5% da economia nacional. "Um reforço de 300
milhões é bom, mas parece-me pouco, porque só o hospital quase consume essas verbas".
 
Para o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve Associação dos
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o montante agora anunciado é "manifestamente
insuficiente".
 
Elidérico Viegas lembra a dimensão dos prejuízos no setor do turismo do Algarve durante a pandemia.
"O plano específico para ajudar o Algarve é de facto uma medida acertada, vai de encontro as
necessidade de recuperação da atividade turística mas o montante anunciado não está ajustado à
necessidade.
 
Elidérico Viegas saúda a possibilidade de extensão do lay off para o sector. "A medida vem ao
encontro das nossas propostas, que defende a possibilidade de extensão do lay off simplificado até à
Páscoa do próximo ano, que é quando pensamos que será possível fazer regressar alguma
normalidade no turismo no Algarve, e conciliar isso com a qualificação dos trabalhadores nos
empregos.
 
LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
 
[Additional Text]:
Municípios do Algarve saúdam apoios europeus mas consideram verba anunciada demasiado curta.
 
Cristina Lai Men com Tiago Santos
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Duas tartarugas libertadas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d3508657-63ee-460d-811c-

e30bb16850c6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foram as devolvidas ao mar 2 tartarugas que, durante os últimos meses tiveram em recuperação no
porto de abrigo do Parque Aquático da Guia, no Algarve. A operação contou com a colaboração da
Marinha Portuguesa.
Declarações de Élio Vicente, biólogo marinho.
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Número de pessoas sem trabalho inscritas nos centros de emprego aumentou

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=680f5a8f-4d14-46e9-a574-

d465e8789a2e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O número de pessoas sem trabalho inscritas nos centros de emprego aumentou 36,4 por cento em
Junho. Estavam registados mais de 108 mil desempregados, em relação ao mesmo mês do ano
passado.

 
Repetições: RTP 3 - 18/20 , 2020-07-20 19:47
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