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Desembarque de migrantes na costa algarvia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7277681b-13e8-4ffd-b55d-

68a00ef5d314&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A costa do Algarve está completamente desprotegida. Alerta feito pelo Sindicato de Inspetores do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Horas depois de mais um desembarque de migrantes, ao todo 21
e ao que tudo indica marroquinos. Chegaram de barco à ilha do Farol.
Declarações de Acácio Pereira, Sindicato de Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e de
António Pina, presidente CM Olhão.
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Desembarque de migrantes na costa algarvia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f20047f5-660b-4e90-a9e3-

4939ad8435fb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Câmara Municipal de Olhão defende que não há evidências que sustentem a tese de
uma rede de imigração ilegal para o Algarve. Ontem foram detidos mais 21 migrantes do norte de
África. Tudo indica marroquinos. Foram detidos na praia, na Ilha do Farol. António Pina acredita que
casos como o de ontem não passam de situações esporádicas.
Declarações de António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão e de Acácio Pereira, presidente
do Sindicato dos Investigadores do SEF.
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"Lista verde" para turistas irlandeses

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7e4a4af3-5790-4925-b217-

f9f1e3c60c6e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Irlanda vai dispensar mais 13 países europeus e dois territórios de quarentena à chegada, mas
Portugal continua fora da chamada lista verde à semelhança de países como Espanha, Estados Unidos
ou o próprio Reino Unido.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-07-22 09:32
 Renascença - Notícias , 2020-07-22 10:02
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Irlanda exclui Portugal da lista de países seguros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f06741d9-6871-4d39-a0d9-

3d90c0f37d9a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Irlanda já divulgou a lista de países cujos cidadãos não têm de cumprir quarentena ao chegar,
Portugal está excluído. Fora da lista ficam também os Estados Unidos, Espanha, França e o Reino
Unido. Ou seja, no regresso à Irlanda, os passageiros destes países são obrigados a cumprir 14 dias
de isolamento.
 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-22 09:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-22 08:36
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Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=50d82bde-165c-4c58-b6c1-

1922b0a3bfc6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vamos até ao Algarve. A região vai receber 300 milhões de euros de fundos europeus para atenuar a
crise causada no turismo pela pandemia. Apesar der tudo, nota-se nos últimos dias um aumento de
turistas naquela região.
Declarações de Vítor Mondego.
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A6 Novo guia do Algarve cativa crianças para o turismo de natureza
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eb713180

 
Quais são as áreas protegidas do Algarve? E as principais rochas que afloram na região? Onde
podemos avistar o colhereiro ou a raposa? O que é o estorno e porque é tão importante para as dunas
das famosas praias algarvias?
As respostas a estas e muitas outras perguntas estão no novo  Guia de Turismo de Natureza Júnior ,
lançado pelo Turismo do Algarve para cativar os mais novos para a descoberta do património natural
do destino turístico.
 
O guia de quase 200 páginas foi escrito por Patrícia Oliveira e está recheado de ilustrações
naturalistas, da autoria de Ana Paula Gaspar, que ajudam a identificar as paisagens e as espécies de
animais e plantas mais abundantes (ou mais especiais) do território algarvio.
 
À medida que vão percorrendo a publicação - entre as grutas do cerro da Cabeça, o oceano Atlântico,
o grés de Silves, a esteva e o mexilhão -, as crianças irão encontrar dezasseis missões que terão de
cumprir para poderem ganhar o diploma de  Explorador da Natureza do Algarve .
 
Depois de ultrapassarem os desafios, um por cada concelho do Algarve, poderão retirar os
autocolantes disponíveis no fim da publicação e colá-los nas missões correspondentes. E assim estarão
aptas a levantar o seu diploma num dos 20 postos de turismo da região.
 
Esta criação terá distribuição gratuita (embora limitada) nos postos de turismo tutelados pela Região
de Turismo do Algarve, podendo ser descarregada aqui nas versões espanhola, inglesa e francesa.
 
Segundo João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve,  este guia não é uma iniciativa isolada.
Insere-se num conjunto de projetos que temos vindo a organizar e a apoiar nos últimos anos dentro
do produto de turismo de natureza, de modo a afirmar a região noutras áreas de interesse, a alterar
perfis de consumo e a distribuir a procura ao longo do ano no território .
 
Para o dirigente, esta publicação dirigida ao segmento de famílias  vai pôr em movimento os turistas
miúdos e graúdos de forma pedagógica, uma vez que ela não só ensina sobre a natureza da região
como ainda fomenta a adoção de boas práticas no meio natural , adianta o responsável que agradece
a todos os parceiros que contribuíram para a sua concretização, como os Centros Ciência Viva da
região, as associações Almargem, Rota Vicentina e Odiana, a Agência Portuguesa do Ambiente (ARH
Algarve) e a professora Cristina-Veiga Pires.
 
[Additional Text]:
Capa_Guia_Turismo_Natureza_Junior
Guia de Turismo de Natureza Júnior
Print Icon
 
barlavento
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DISCURSO DIRETO 

João Fernandes, presidente do Turismo do 
Algarve, sobre o pacote de apoio à região 

"PRIMEIRA VEZ QUE HOUVE 
DISCRIMINAÇÃO POSITIVA" 
a  CM - O Algarve 
vai receber 300 mi-

 

lhões de euros de 
fundos europeus. É 
um apoio suficiente 
face à brutal quebra 
do turismo? 
- Gostava de realçar que, 
tanto quanto me lembro, 
esta foi a primeira vez que 
numa negociação na União 
Europeia houve urna discri-
minação positiva em relação 
ao Algarve, que é a região do 
País mais afetada economi-
camente pela pandemia. Há 
que congratular o Governo 
português por esta conquis-
ta. Este é um apoio adicional 
em relação aos 45 mil mi - 
lhões do pacote de verbas 
comunitárias definido para  

Portugal e aos pla-
nos especiais de 
apoio ao setor do tu-
rismo e à região do 
Algarve já anuncia-
dos pelo Governo. 
- Existe uma ideia 

de quanto poderá, no total, o 
Algarve receber em apoios 
para relançar a economia? 
- Para já, é prematuro falar 
em valores. Ainda não sabe-
mos que parte dos 45 mil mi-
lhões será atribuída ao Al-
garve e o montante dos pla-
nos específicos. 
-A Região de Turismo já 
apresentou propostas? 
- Sim. Temos várias propos-
tas que visam a recuperação 
da atividade turística o mais 
rapidamente possível. *1.C.E. 
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300 mi 
para 

Hoteleiros 
pedem mais 

Verba representa 0,7% 
do total aprovado para 
Portugal. 

O setor turístico algarvio consi-
dera "manifestamente insufi-
ciente" a verba de 300 milhões 
de euros que será injetada atra-
vés de fundos da União Euro-
peia. "Parece-me uma verba mani-
festamente insuficiente face à 
dimensão dos problemas que a 
região atravessa", disse o presi-
dente da Associação de Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos do 
Algarve (AHETA), acrescentan-
do que "não é suficiente para os 
investimentos públicos que são 
necessários fazer e para apoiar 
as empresas". 

O anúncio desta verba foi feito 
pelo primeiro-ministro 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. 0 "programa específico para 
a região do Algarve", suportado 
por 300 milhões de euros adicio-
nais na área da coesão, tem como 
objetivo, segundo António Cos-
ta, "apoiar a diversificação da sua 
economia, melhorar infraestru-
turas e fazer investimentos neces-
sários no setor da saúde". 

Elidérico Viegas lembra, no 
entanto, que o Algarve "é a zona 
do país mais afetada económica 
e socialmente" e essa verba repre-
senta menos de 0,7% do total 
aprovado para o país. "0 Algar-
ve tem de ser dotado de acordo 
com o seu contributo para a rique-
za do país", afirmou, defenden-
do que o montante a atribuir 
"tem de ser ajustado ao produ-
to interno" de uma região na qual 
o turismo - o setor que tem sido 
mais abalado pela pandemia de 
covid-19 - é a atividade econó-
mica principal. 

E recorda as quebras no setor, 
que têm sido "enormíssimas", 
rondado os 100% em abril e maio 
e os 90% em junho. Julho deve-
rá terminar com quebras de 60% 
e, em agosto, as estimativas apon-
tam para uma quebra de 50%, 
que começará depois a aumen-
tar a partir de setembro, com 
quebras de 60% a 70%. A partir 
de outubro, esses valores deve-
rão ser na ordem dos 90%. Página 8
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A, 
Radar 

Analistas 
dizem que 
situação 
económica 
é dramática 
Portugal vai receber 45 mil milhões de um bolo 
de 1,82 biliões de euros, mas economistas 
alertam para grandes incertezas e para o risco 
de essa verba servir para "tapar buracos". 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pintoevirmline.pt  

Esta é uma "oportunidade que o 
país não pode desperdiçar". Foi 
desta forma que António Costa 
anunciou o acordo alcançado no 
Conselho Europeu depois de qua-
se cinco dias de maratonas, em 
que foi alcançado um pacote 
financeiro no valor de 1,82 biliões 
de euros para a retoma da eco-
nomia europeia com vista a res-
ponder à pandemia provocada 
pela covid-19. Portugal vai con-
tar com 45 mil milhões de euros 
nos próximos sete anos — dos 
quais 15,3 mil milhões serão em 
transferências a fundo perdido 
e 29,8 mil milhões de euros serão 
atribuídos em subsídios do orça-
mento da UE a longo prazo, 
2021-2027. Desta verba, 300 
milhões já têm como destino aju-
dar a recuperar o turismo no 
Algarve (ver pág. 4). 

Este valor representa um 
aumento de 37% face ao ante-
rior Quadro Financeiro Pluria-
nual 2014-2020 — e no qual não 
estava incluído o Fundo de Recu-
peração agora criado por causa  

da pandemia —, em que Portu-
gal dispunha de 32,7 mil milhões 
de euros. E pretende correspon-
der à tal bazuca a que o primei-
ro-ministro se referiu em abril. 
Na altura, António Costa disse 
que precisava de saber se o pro-
grama de recuperação da União 
Europeia iria clisponibili7ar "uma 
fisga ou uma bazuca", para conhe-
cer "o poder de fogo" do plano 
de resposta à crise em Portugal. 

FAQ.  plano de recuperação será 
apresentado a Bruxelas em outu-
bro. "A resposta à crise e a apli-
cação destes recursos exigem, 
nos termos que estão acordados, 
a apresentação por Portugal de 
um plano de recuperação, cujo 
primeiro esboço deve ser apre-
sentado à Comissão Europeia 
em outubro deste ano", disse Siza 
Vieira, lembrando que o acordo 
é "absolutamente inédito". 

INCERTEZA É GRANDE Mas, ape-
sar do montante arrecadado, os 
analistas contactados pelo i levan-
tam algumas dúvidas. "Podemos 
discutir a justiça ou não da dis-
tribuição. No entanto, existe algum 
consenso em considerar que Por-

  

tugal está no meio da tabela entre 
os mais beneficiados e os mais 
prejudicados, fator que deixava 
pouca margem para lutar por 
mais", diz Eduardo Silva, acres-
centando que "pode vir a ser pou-
co, mas é um ponto de partida. 
Se considerarmos que, além des-
tes fundos, o BCE irá fazer tudo 
para manter os juros baixos e 
comprar dívida, podemos consi-
derar que é um compromisso 
justo para o kick-offdo que pode 
vir a seguir. A porta fica meio 
aberta para o BCE e a UE reve-
mm a situação quando necessá-
rio", diz o analista da XTB. 

O responsável alerta, no entan-
to, para riscos. "Infelizmente, os 
fundos podem parecer ambicio-
sos, mas a situação económica 
é dramática". E dá como exem-
plo o negócio da TAP, "que é 
uma grande incógnita mas, mes-
mo nesta fase, já são 1,2 mil 
milhões e sabemos que será mui-
to mais. Mesmo que o valor seja 
ambicioso, as circunstâncias são 
igualmente desafiadoras e ain-
da não se conhece a real dimen-
são do problema". 

Já Eduardo Evangelista mos-
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FUNDOS 

tra-se um pouco mais otimista. 
"Apesar da redução do montan-
te global a ser distribuído a fun-
do perdido, Portugal terá conse-
guido manter valores próximos 
dos originalmente previstos, que 
ultrapassam os 15266 mil milhões. 
Se adicionarmos os mais de 10,8 
mil milhões em empréstimos, 
estamos a falar de valores mui-
to importantes, que criarão con-
dições para que o investimento 
económico e a estabilidade finan-
ceira do país possam fazer fren-
te ao desafio de recuperar da 
atual crise", refere ao i o analis-
ta da ActivTrades. 

Apesar de afastar o conceito 
de bazuca, lembra que "é ine-
gável que estamos perante uma 
disponibilização de capital que, 
se bem gerida, poderá dar um 
forte impulso ao crescimento 
económico e à estabilidade finan-
ceira do país". Em relação à apli-
cação desta verba, defende a 
aposta nas áreas da energia, do 
turismo de qualidade e da edu-
cação. 

Já o analista da XTB, apesar 
de eleger as infraestruturas, as 
reformas estruturais e a inova-

 

Primeiro-ministro defendeu 
que acordo europeu dá sinal 

de confiança à Europa 
e a Portugal 

STEI'HANIE I.E(:(X:Q.AFP 

Plano de recuperação 
será apresentado 
a Bruxelas 
em outubro, 
diz ministro 

"Seria de uma 
competência 
extraordinária falar 
de prioridades 
com estes valores" 

ção como algumas das priori-
dades para melhorar a compe-
titividade económica, admite 
que essa verba vai servir "para 
pouco mais que tapar os bura-
cos que vão surgir nos próximos 
anos". E vai mais longe: "Seria 
de uma competência extraordi-
nária falar de prioridades e ambi-
ção com estes valores", diz ao i. 

Também Francisco Alves, ana-
lista da Infinox, garante que 
cabe a Portugal aplicar esta aju-
da da forma mais eficaz. "O turis-
mo e as exportações serão as 
áreas cruciais e, por isso, pen-
so que sejam prioridade para 
investimento. Também a área 
da saúde deverá ser devidamen-
te avaliada, de modo a melho-
rar os serviços que temos a nível 
nacional", salienta. 

EUROPA SÓUDA O presidente do 
Conselho Europeu considerou 
que o pacote de retoma da eco-
nomia comunitária pós-crise da 
covid-19 é "um acordo forte", 
que mostra que a Europa está 
"sólida", lançando "um sinal de 
confiança". Charles Michel dis-
se ainda que foi demonstrada 

• 
• \ 

responsabilidade coletiva e soli-
dariedade em nome de um futu-
ro comum, apontando que o 
acordo "é sobre dinheiro, mas 
também é sobre muito mais que 
dinheiro". "É sobre famílias e 
trabalhadores, os seus empre-
gos e a sua saúde e bem-estar", 
afirmou. "Acredito que este acor-
do vai ser visto como um momen-
to-charneira na história da Euro-
pa, lançando-nos para o futuro". 

O presidente do Conselho Euro-
peu considerou ainda que o acor-
do é pioneiro em várias áreas. 
"É a primeira vez na história da 
Europa que o nosso orçamen-
to estará claramente ligado aos 
nossos objetivos climáticos", 
mas também "a primeira vez 
que estamos a unir as nossas 
economias para fazer face a 
uma crise", disse. 

Também a chanceler alemã 
defendeu que o acordo mostrou 
uma "Europa unida" num cená-
rio que exigia "respostas extraor-
dinárias", reconhecendo, no 
entanto, as dificuldades que sur-
giram para se chegar a um acor-
do: "Não foi fácil, mas no final 
encontrámo-nos".  

REAÇÕES Apesar dos aplausos 
em torno deste acordo, Ricardo 
Evangelista admite que "fica a 
impressão de que se perdeu uma 
oportunidade única para proje-
tar uma imagem de empatia e 
solidariedade entre os Estados-
membros", acrescentando que 
"as velhas rivalidades norte-sul 
continuaram a ensombrar as 
discussões, com realce para a 
postura da Holanda e dos outros 
países 'frugais' que, num peri-
goso jogo de póquer, ameaça-
ram bloquear a proposta fran-
co-alemã, tendo mesmo, com 
algum cinismo, usado a ocasião 
para obter ainda melhores ter-
mos do que os que já tinham 
relativamente aos rebates das 
contribuições orçamentais". 

Já Marcelo Rebelo de Sousa con-
siderou "excecional" o acordo obti-
do no Conselho Europeu, afir-
mando ser "uma oportunidade 
única, mas também uma respon-
sabilidade: saber utilbar  bem este 
dinheiro", destacou o Presidente 
da República. "Excecional por-
que, embora não tendo sido o 
ideal, esteve muito próximo do 
ideal. Porque os Estados não foram 
afetados —o corte que houve nos 
subsídios foi sobretudo um cor-
te para atividades da Comissão 
Europeia, não naquilo que cabia 
a cada Estado", afirmou. 

Para o chefe de Estado, "há duas 
maneiras de usar o dinheiro". 
Uma "é olhar para o dia seguin-
te, e é preciso olhar para o dia 
seguinte com outros fundos de 
emergência para tapar buracos 
de emergência". Mas, com este 
dinheiro, olhar para o dia seguin-
te é olhar também para o "estru-
tural", para o país que "quere-
mos construir" para o futuro. 

Também o PSD considerou o 
acordo "bom" para Portugal e pro-
meteu fiscalizar a aplicação de 
verbas. "O PSD vai estar atento, o 
PSD quer que estes fundos sejam 
bem utilizados e nós disponibili-
zamo-nos e queremos estar a fis-
calizar e a garantir que estas ver-
bas são usadas, sim, para aumen-
tar o crescimento do país e o 
desenvolvimento do nosso país. 
E, sobretudo, que não sirvam ape-
nas para substituir despesas que 
já caberiam no Orçamento do 
Estado", afirmou Duarte Marques. 

Opinião contrária tem o PCP 
ao considerar que o acordo "não 
é positivo" para Portugal, e avi-
sou que o dinheiro que o país 
receber agora terá de ser pago 
"mais tarde". Para o eurodepu-
tado João Ferreira, não há dúvi-
das: os empréstimos "têm de ser 
pagos" e as subvenções "serão 
pagas com descontos naquilo 
que o país teria a receber nos 
orçamentos posteriores a 2027". 

1 
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 45,1 mil milhões dos fundos comunitários 

Analistas entendem que verbas só vão servir para tapar buracos 

Já o Governo fala em "oportunidade única" 

Carlos Carreiras questiona o que vai fazer o Governo com 18 milhões 
de euros por dia até 2029 

Plano de António Costa Silva dá prioridade ao TGV e ao novo aeroporto 
// PÁGS. 2-5 e 22 

Uma bazuca meio 
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As obras 
que têm 
desvendado 
opassado 
de Lisboa 

  

Escavações para 
o megaprojeto 
de Alcântara revelaram 
um complexo portuário 
do séc. xvm. Mas não é 
caso único. Do cemitério 
romano do Solar dos 
Presuntos à muralha 
de D. Dinis no Museu 
do Dinheiro, as obras 
dos últimos anos têm 
revelado património 
escondido que conta 
a história da cidade 
// PÁGS. 16-21 

.1 41 

i • 1 

V Quarta-feira, 22 julho 2020 // Ano 11 // Dano // Namoro 3257 // Diretor. Mário Rarn ires // Dic exec.: Vitor Rainha Ar Dir. exec. acfpunto: José Cabrita Saraiva // Subdir. exec.: Marta F. Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

MEDIA CAPITAL ACUSA COFINA DE 
QUERER MANCHAR IMAGEM DO GRUPO 
A empresa enviou urna carta à ERC a questionar o regulador dos média sobre o comunicado que 
este emitiu em que assume estar a fazer a análise das mudanças na estrutura acionista da TVI PÁG. 32 

PSD acusa 
socialistas de 
"branquearem 
realidade" 
do SNS 
// PÁG. 32 

Bloco central 
coloca Costa a ir 
ao Parlamento 
de dois em 
dois meses 

PÁGS. 6-7 

PAN quer criar 
"unidade 
especial de 
salvação e 
resgate animal" 
// PÁG. 8 

Urgência 
noturna de 
oftalmologia 
em Lisboa não 
fecha para já 
// PÁG. 10 

"Tropas" de 
Trump avançam 
para as ruas 
de estados 
democratas 
// PÁGS. 14-15 
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Enoturismo algarvio vai ganhar novo fôlego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cc82c795

 
A Região de Turismo do Algarve e a Comissão Vitivinícola do Algarve vão assinar um protoloco com o
objetivo de impulsionar o produto turístico no destino, que conta com 30 quintas produtoras e um
aumento da área de vinha nos últimos anos
 
A procura de viagens associada à gastronomia e vinhos tem vindo a crescerFoto de arquivo D.R.
 
A cerimónia decorre na próxima quinta-feira, às 17 horas, nas novas instalações do Posto de Turismo
do Carvoeiro.
 
Promover a região vitivinícola do Algarve no mercado interno alargado (Portugal e Espanha),
mostrando a residentes e turistas a qualidade dos vinhos de Denominação de Origem Lagos, Portimão,
Lagoa e Tavira, é o que pretendem as duas entidades regionais com o documento que será assinado
pelo presidente da RTA, João Fernandes, e pela presidente da CVA, Sara Silva.
 
Na cerimónia aberta à comunicação social estará ainda o presidente da câmara municipal de Lagoa,
Luís Encarnação, bem como alguns produtores de vinhos regionais.
 
De salientar que a procura primária de viagens associada à gastronomia e vinhos tem vindo a crescer
ao ritmo de 5% a 8% ao ano e que o produto é uma oferta turística complementar ao tradicional sol e
mar no Algarve, de acordo com o Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve.
 
Há 12 minutos
 
Redação
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Covid-19: Normalização do turismo em Macau só com vacina - diretora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2020

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2af2c842

 
A normalização do turismo em Macau, que em 2019 recebeu quase 40 milhões de visitantes, só será
possível com uma vacina para a covid-19, disse hoje à Lusa a responsável pelo turismo do território
 
"Muitos países neste momento estão a testar as possíveis vacinas. Espero que as vacinas ajudem a
dar confiança a recomeçar o movimento de turistas", afirmou hoje Maria Helena de Senna Fernandes,
em entrevista à Lusa.
 
As indicações que têm sido dadas por diferentes fontes, explicou a diretora dos Serviços de Turismo,
apontam que a retoma de viagens é "muito condicionada pelo aparecimento de vacinas".
 
No início da semana, cientistas da Universidade de Oxford afirmaram que os resultados preliminares
de testes a uma vacina contra a covid-19 mostraram que provocou uma resposta imunitária em
centenas de pessoas.
 
Após testes com cerca de mil voluntários iniciados em abril, os cientistas disseram que a vacina
produziu uma resposta imune dupla em pessoas com idades entre os 18 e 55 anos, que duraram pelo
menos dois meses, refere o artigo publicado na revista Lancet.
 
Apesar destes resultados animadores, não só desta vacina, mas também de outras que estão a ser
testado, Maria Helena de Senna Fernandes admitiu ser "muito difícil dizer quando essas vacinas com
efeito vão ser produzidas e em que quantidade vão ser produzidas".
 
Macau foi um dos primeiros territórios a identificar casos de covid-19, tem ainda as suas fronteiras
praticamente encerradas.
 
Por essa razão, o número de visitantes em Macau caiu mais de 90% em junho e 83,9% no primeiro
semestre, em relação a iguais períodos de 2019.
 
"Em junho só tivemos 22 mil turistas", afirmou a responsável, lembrando os últimos dados oficiais,
divulgados na segunda-feira.
 
Antes da pandemia, reforçou, o número de turistas diário era muito superior ao registado em todo o
mês de junho.
 
"Já deixamos de fazer previsões" por causa das medidas que vão sendo atualizadas, disse, ao ser
questionada sobre qual seria a aposta do número de visitantes até ao final do ano. Nos primeiros seis
meses do ano visitaram o território 3.268.900 pessoas, quando no mesmo período de 2019 Macau
tinha sido visitado por mais de 16,5 milhões.
 
"Mesmo com o teste nucleico é difícil de ter uma retoma em grande quantidade de turismo. Porque vai
ser condicionado pelo número de testes que podem ser possíveis de fazer", avançou.
 
Macau está a tentar reforçar o número de testes, mas esse número para já só chega a 7.500 pessoas
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por dia, disse.
 
"Vai ainda haver bastante dificuldade de muita gente ter acesso a testes", explicou, reforçando: "não
estou a prever grandes números de movimentos de turistas" porque ainda há muita gente que precisa
destes testes para visitar as famílias no interior da China.
 
Só quando houver testes para estas pessoas é que se pode pensar numa normalização do movimento
de turistas, detalhou Maria Helena de Senna Fernandes.
 
MIM // PJA
 
Lusa
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RTP 1

 	Duração: 00:01:52

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87681266

 
21-07-2020 20:17

1 1 1

Algarve recebe parte dos dinheiros de Bruxelas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7bd7d494-c018-4a19-95b7-

fef3be493ab0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma parte dos dinheiros de Bruxelas vai para o Algarve. São 300 milhões de euros, mas no Algarve
nem todos acham o valor adequado.
Declarações de António Miguel Pina, presidente Associação de Municípios do Algarve, Luís Coelho,
professor Faculdade de Economia UALG, Elidérico Viegas, presidente da AHETA.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 06:45
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 07:38
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-21 00:33
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 08:33
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 09:41
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 06:46
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 07:38
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 08:34
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 09:41
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RTP 1

 	Duração: 00:03:30

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87681255

 
21-07-2020 20:06

1 1 1

Plano de recuperação económica de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9cd81c30-5243-426c-ab38-

f5e06860d9fe&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo tem até Outubro para desenhar o plano de recuperação económica do país e entregá-lo a
Bruxelas. Do dinheiro previsto para Portugal, 45 mil e 100 milhões de euros são a fundo perdido.
Declarações de  António Costa, primeiro-ministro.

 
Repetições: RTP 2 - Jornal 2 , 2020-07-21 21:33
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 06:31
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 07:01
 RTP 3 - 360 , 2020-07-21 21:06
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 08:01
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-21 00:05
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 09:01
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 06:31
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 07:01
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 08:01
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-22 09:02
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-22 10:08

Página 16



A17

 
Antena 1

 	Duração: 00:01:04

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87679620

 
21-07-2020 18:06

Receitas turísticas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=284c3922-86b7-49bd-bcfe-

31ceca32e059&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A secretária de Estado do Turismo aponta para um impacto negativo superior a 50% nas receitas
turísticas, também por causa da pandemia.
Declarações de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo.
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